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Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Oljeseminar i Nord-Troms –
Nordreisa Næringsforening
Henvisning til vedtak: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Oljeseminar i Nord-Troms – Nordreisa
Næringsforening
Rådmannens innstilling
1. Nordreisa næringsforening innvilges kr. 5 000 i tilskudd fra regionalt næringsfond til
arrangementet «Oljeseminar i Nord-Troms». Tilskuddet gis Jf. retningslinjer for bruk av
regionalt næringsfond punkt 3) Samarbeidsprosjekter.

Saksopplysninger
Nordreisa næringsforening søker om støtte i forbindelse med arrangementet «Oljeseminar i
Nord-Troms». I dette seminaret skal to oljeselskap presentere sine framtidsplaner og hvilke
muligheter dette kan gi for bedriftsutvikling i regionen. Videre legges det til rette for
speeddating mellom oljeselskapene og bedriftene i etterkant av seminaret. Målet er å øke
leverandørutvikling av lokale næringslivet i kommunene gjennom å satse på olje/gass. I hht.
overstående forankring og målsetting, ønsker prosjektet å stimulere til vekst og utvikling i NordTroms og Storfjord.
Omsøkt beløp er kr. 10 000 fra Storfjords næringsfond.

Vurdering
Søknaden er rettet mot kommunens næringsfond og behandles i henhold til Storfjord
kommunens prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Et av satsingsområdene i
vedtektene for næringsfondet er nordområdesatsing. Nordområdesatsing med fokus på
leverandørutvikling er viktig for Storfjord kommune og oljeseminaret anses som et bra initiativ.
I søknadens finansieringsplan framgår det at det søkes kr. 30 000 fra Nord-Troms kommunene.
kr. 30 000 fordelt på seks av disse Nord-Troms kommunene utgjør kr. 5 000 (ikke kr. 10 000
som er søknadsbeløpet). Det anbefales derfor å støtte prosjektet med kr. 5 000.

SØKNAD OM STØTTE TIL OLJESEMINAR I NORD-TROMS
Søknad om støtte til oljeseminar i Nord-Troms
Nordreisa Næringsforening
Næringsfondet Storfjord kommune
10 000
203 000
Søknadsnummer
994571702
Innsendt dato

Prosjektnavn
Prosjekteier
Støtteordning
Omsøkt beløp
Totalbudsjett
Org. nummer

04.10.13

Kort beskrivelse
Næringsforeningene i Nord-Troms ønsker å bidra til økt leverandørutvikling i kommunene i regionen. Dette er
også et uttalt mål fra de som jobber med næring i kommunene. På bakgrunn av økt satsing på olje/gass i
nordområdene og muligheter for det lokale næringslivet å posisjonere seg, vil vi arrangere et oljeseminar i NordTroms.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Søker/
prosjekteier

Nordreisa
Næringsforening

Kontaktperson

Nordreisa
Næringsforening v/
Henning Mortensen
Nordreisa
Næringsforening v/
Henning Mortensen

Prosjektleder

Adresse
Poststed
Halti næringshage,
Hovedveien 2
9151 STORSLETT
Halti næringshage,
Hovedveien 2
9151 STORSLETT
Halti næringshage,
Hovedveien 2
9151 STORSLETT

E-post
henning.mortensen@tri
otrading.no
henning.mortensen@tri
otrading.no
henning.mortensen@tri
otrading.no

Mobil
Telefon
907 40 767
907 40 767
907 40 767
-

Prosjektbeskrivelse
Det planlegges et oljeseminar på Skjervøy i oktober. Målgruppen er næringslivet i Nord-Troms og kommunene.
Det legges opp til at to oljeselskaper skal presentere sine framtidsplaner og hvilke muligheter dette kan gi for
bedriftutvikling i regionen. I tillegg legges det opp til speeddating mellom oljeselskapene og bedriftene/
kommunene i regionen. Det åpnes opp for at skoleelever på videregående nivå (aktuelle studieretninger) kan
delta.
Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
I 2012 til Landsbymarkedet, mottatt tilsagn fra Troms fylkeskommune, Sametinget og Nordreisa
kommune.Totalt kr. 330.000,-.
I 2013 til Landsbymarkedet (inkl. organisasjonsutvikling), mottatt tilsagn fra Innovasjon Norge, Fylkesmannen
og Nordreisa kommune (totalt kr. 335.000). I tillegg omsøkt kr. 200.000,- fra Sametinget og Troms
fylkeskommune.
Det vil bli omsøkt støtte hos Innovasjon Norge og kommunene til gjennomføring av oljeseminaret.

Spesifikasjon
Bakgrunn
Gjennom Nordområdesatsingen har det framkommet betydelige muligheter for næringslivet i nord innen
leverandørutvikling. I Nord-Troms finnes det vilje og evne til å delta som leverandører av varer og tjenester.
Likevel er det nødvendig å sette fokus på leverandørutvikling for større deler av næringslivet i Nord-Troms.
Prosjektmål
Gjennomføre et oljeseminar der to oljeselskaper beskriver muligheter for leverandørindustrien i nord i
forbindelse med oljeselskapenes egen satsing.
Legge til rette for speeddating mellom oljeselskapene og bedriftene i etterkant av seminaret.
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Målet er at 30 bedrifter deltar på seminaret og at 10 av disse har speedmøter med selskapene.
Forankring
Planleggingen og gjennomføringen er forankret hos næringsforeningene i Nord-Troms, Halti næringshage,
kommunene.
Prosjektorganisering
Arrangører er næringsforeningene i Nord-Troms (Nordreisa, Skjervøy, Lyngen, Kvænangen og Kåfjord).
Samarbeidspartnere
Halti næringshage, Boreal Offshore og prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms.
Aktiviteter
Planlegge og gjennomføre oljeseminar i Nord-Troms.
Målgrupper
Næringslivet i Nord-Troms og kommunene. Elever på fra Nord-Troms videregående skole (aktuelle
studieretninger) inviteres til deltakelse.
Resultat
Øke kunnskapen om hvordan leverandørindustrien bør jobbe og hva som kreves. Øke kunnskapen om hva som
er fremtidige muligheter for leverandørutvikling. Bygge nettverk mellom oljeselskapene og bedrifter/ kommuner
i regionen.
Effekter
Flere bedrifter blir leverandører innen utviklingen av oljerelaterte aktiviteter i Nordområdene. Flere kommuner
øker sin kompetanse om utviklingen av oljerelatert næring i nord.
Nettverksbygging mellom oljeindstrien og bedriftene/ kommunene.
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Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Oppstart planlegging næringslivet og samarbeidspartnere 9. sept. 2013
Arbeidsgruppa starter arbeidet sept. 2013
Avtaler med oljeselskepene sept. 2013
Avklare finansiering sept. 2013
Rekruttere bedrifter sept./ okt. 2013
Gjennomføring 9.okt. 2013
Budsjettplan

2013

2014

2015

2016

2017

SUM

Andre kostnader
Annonsering
Materiell
Møtelokale/ møterom
Prosjektarbeid
Reisekostander
Servering

5 000
2 000
1 000
10 000
160 000
5 000
20 000

5 000
2 000
1 000
10 000
160 000
5 000
20 000

Sum kostnad

203 000

203 000

Finansieringsplan
Egeninnsats (à kr. 450/time)
Innovasjon Norge
Nord-Troms kommunene
Næringsforeningene i NordTroms
Sparebank1 Nord-Norge
Sponsing
Troms fylkeskommune
Sum finansiering

2013

2014

2015

2016

2017

SUM

70 000
30 000
30 000

70 000
30 000
30 000

15 000
10 000
18 000
30 000

15 000
10 000
18 000
30 000

203 000

203 000

Geografi
Storfjord, Gaivuotna - Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Lyngen
Vedlegg
Program 9 okt 13 ver.2.docx

Filstørrelse
14 108

3

Dato
13.09.2013

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -111

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

28.10.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/13
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Møtedato
02.12.2013

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Tromskomiteen av Landsutvalget
for Jernbane
Henvisning til vedtak: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane
Rådmannens innstilling
Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane innvilges støtte med kr. 5 000 fra regionalt
næringsfond til arbeidet med å bedre infrastruktur i nord.

Saksopplysninger
Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane søker om økonomisk støtte til driften av selve
komiteen. I sin søknad skriver de at: «Siden komiteen ikke har andre inntektskilde enn de midler
kommuner og fylkeskommunen bevilger, trenger komiteen økonomisk støtte til å drive med
aktivt frivillig pressarbeid som kan bidra til en bedre infrastruktur i nord.»

Vurdering
Tromskomiteen av Landsutvalget for anses som et bra og viktig frivillig innsats i Nord Norge.
Nordområdesatsing og transport er viktig for Storfjord kommune og er derfor prioritert i
strategisk næringsplan. Det anbefales å støtte komiteens arbeid med kr. 5 000 fra regionalt
næringsfond.

A

TROMSKOMITEEN

'

AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE
B.A. Løvoldsveg
108, 9022 Krokelvdalen
Telefon 77 63 05 19

Tromsø, 21.10.13

Til Troms Fylkeskommune
Kommunene i Troms Fylke

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.
Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk
støtte til driften av komiteen.
Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer behandler Troms fylke på en måte
som er helt uakseptabel når det gjelder penger til infrastruktur. Det blir store sprik
mellom fine taler om nordområdesatsinga, miljøsatsinga og praktisk politikk.
Nasjonal Transportplan har i år vært oppe til behandling. Forlengelse av NordNorgebanen er ikke kommet med og blitt prioritert.
Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid. Dette til
tross for positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon
for en betydelig miljøgevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse.
Vi vet nå at det er tungtrafikken som sliter ned vegene. Vedlikeholdsutgiftene kan
derfor effektivt reduseres ved overføring av tungtransport fra veg til bane.
Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder
enn de midler kommuner og fylkeskommunen bevilger. Den aktivitet vi skal drive
bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner
slik at arbeidet har kunnet fortsette.
Vi er selvsagt kjent med at noen kommuner arbeider på andre arenaer, , men det vil
fortsatt være behov for et frivillig idealistisk arbeid.
Noen kommuner har avslått søknader i de senere år, stort sett begrunnet i vanskelig
økonomi. Det har vi forståelse for, , men det er her ikke snakk om store summer —noen
få tusen kroner vil være med på å sikre fortsatt frivillig arbeid som kan bidra til en
bedre infrastruktur i nord.
Og kravet er nå ganske enkelt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen.
Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre
utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning
til vår konto nr. 4760 56 60645.
Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane

Lindrupsen
leder
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Søknad om tilskudd- Strandbu Camping AS
Henvisning: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Vedlegg
1

Elektronisk søknad om tilskudd- Strandbu
Camping AS
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Søknad om tilskudd- Strandbu Camping AS

Rådmannens innstilling
1. Strandbu Camping innvilges kr. 100.000 i tilskudd fra regionalt næringsfond. Tilskuddet gis
Jf. punkt 3) Utviklingsprosjekt. Støtten gis i støtteklassen «Tekniske forstudier» og «Støtte
til konsulentbistand».
2. Følgende betingelser gjelder:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering må fremlegges før utbetaling.
b) Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at tilskuddet ikke utbetales eller bare delvis.
c) Tilsagnet er gyldig et år fram i tid fra dato vedtak er fattet.

Saksopplysninger
Strandbu Camping søker om tilskudd til et forprosjekt som skal resulterer i en reguleringsplan.
Arealet som søkes regulert til camping er på ca 40 000 m2 og medfører en betydelig økning i
arealet fra dagens 20 000 m2. Strandbu Camping kalkulerer med at hovedprosjektet vil gi 100

nye helårsplasser for campingvogner. Søkeren viser til at en økning vil resultere i flere nye
årsverk. Reguleringsplanprosessen skal ledes av Høgtuns Plankontor AS.
Forprosjektet danner grunnlaget for en finansieringsplan av hovedprosjektet og inneholder i
tillegg et nytt elektrisk anlegg. Firmaet iNor skal bidra med dimensjonering og prosjektering av
nytt el-anlegg.
Vedlagte dokumenter viser til detaljene i planen.

Vurdering
Det anses som relevant å utvikle overnattingstilbudet for turister. Tiltaket vil styrke og
videreutvikle turismen i Lyngenregionen. Det anbefales derfor å støtte Strandbu Camping i sine
planer med kr. 100 000 fra regionalt næringsfond.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: MBVB65
Registrert dato: 27.10.2013 22:48:33

Vedlegg:
Strandbu Camping AS søknad Næringsfond 2013.pdf

Virksomheten
Type virksomhet

Reiseliv
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Drift og utvikling av campingplass

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Stein-Are Engstad

Linstubben 1

9017

Tromsø

100

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

993430846
Foretak/lag/forening

Strandbu Camping AS
Adresse
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Telefon

77715340
Telefaks
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Stein-Are
Etternavn

Engstad
Adresse

Linstubben 1
Postnummer

Poststed

9017

TROMSØ

Mobiltelefon

98290831
Telefon arbeid

77715340
Telefon privat

98290831
E-post

post@strandbu.no
Bankkontonummer

4785 07 02426
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Forprosjekt reguleringsplan utbygging
Prosjektets totale kostnader

400000
Finansieringsplan
Egenkapital

180000
Eget arbeid

50000
Lån i bank

50000
Tilskudd fra næringfond

120000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

Sparebank 1 Nord-Norge
Sum finansieringsplan

400000
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Dette forprosjektet skal resultere i en reguleringsplan for et areal på ca 40 mål. Prosjektering av nytt elektrisk
anlegg ligger også inne i forprosjektet, siden dette er viktig infrastruktur og en stor utgiftsport i hovedprosjektet.
Forprosjektet skal også føre til en finansieringsplan for hovedprosjektet, samt søknad om støtte fra Innovasjon
Norge og sametinget.
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Skibotn, 27. oktober 2013
Storfjord kommune
Næringsfondet

Søknad om tilskudd fra Næringsfondet i Storfjord kommune
Idet vi viser til vedtektene for Næringsfondet i Storfjord kommune søker vi med dette om
tilskudd til gjennomføring av et forprosjekt.
Reiseliv er et av satsningsområdene til Storfjord kommune og vi mener at vår satsning faller
naturlig inn under kommunens satsning. Strandbu Camping er medeier i det nye
destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord AS og vi har store forventninger til dette selskapet.
Strandbu Camping har jobbet i mange år med en større utvidelsesplan. Vi har nå igangsatt et
forprosjekt som skal føre fram til en reguleringsplan med konkretisering av disse planene,
samt en finansieringsplan av hovedprosjektet. Reguleringsplan-prosessen skal ledes av
Høgtuns Plankontor AS i tett samarbeid med bedriften. Prosjektering av det nye
strømanlegget er også en del av forprosjektet og dette skal utføres av iNor AS.

På bakgrunn av det ovenstående og etterspørselen i markedet har vi derfor vurdert det som
formålstjenlig å gjennomføre dette forprosjektet. De totale kostnadene ved forprosjektet vil
beløpe seg til kr 400 000.
Vi søker med dette om tilskudd kr 120 000,- til gjennomføring av forprosjekt.
Dersom det er forhold ved vår søknad som er uklare kan daglig leder Stein-Are Engstad
kontaktes pr e-post sae@facilit.no eller telefon 982 90 831.

Med vennlig hilsen

Strandbu Camping AS
Stein-Are Engstad
Daglig leder

Vedlegg:
1) Prosjektbeskrivelse reguleringsplan utbygging,
2) Informasjon om Strandbu Camping AS

Vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse forprosjekt Reguleringsplan utbygging
Strandbu Camping ønsker å utvikle seg til en reiselivsbedrift med flere fast ansatte i full
stilling. Bedriften ønsker å bidra til positiv utvikling av næringslivet i kommunen, gjennom
samarbeid med andre aktører og standardheving av egne produkt.
Strandbu Camping har jobbet i mange år med en større utvidelsesplan. Vi har nå igangsatt et
forprosjekt som skal føre fram til en reguleringsplan med konkretisering av disse planene.
Forprosjektet skal også lage en finansieringsplan for hovedprosjektet. En stor utgiftspost i
hovedprosjektet er knyttet til et nytt elektrisk anlegg, inkludert ny trafo fra TK. Firmaet iNor
skal bidra med dimensjonering og prosjektering av nytt el-anlegg.
I forhåndskonferansen med Storfjord kommune den 15.8.13 ble det påpekt og protokollert at
kommunen har delinteresser i planarbeidet. Kommunen har tidligere uttrykt seg positivt til en
forlengelse av Strandpromenaden gjennom Strandbu Camping og fram til gangbru over
Skibotnelva. I reguleringsplanen inngår opparbeidelse av veg fra Laplassen og fram til
nåværende camping.
Strandbu Camping har åpent hele året og har flere deltidsansatte. I tillegg har vi ekstra ansatte
i sommersesongen og det er primært ungdommer. Fra 2009 til 2012 har kostnader til lønn
øket med 60%. Eier har ikke tatt ut lønn i perioden.

Litt om hovedprosjektet
Det nye området som søkes regulert til camping er på ca 40 000 m2 og medfører en betydelig
økning i arealet fra dagens 20 000 m2. Vi kalkulerer med 100 nye helårsplasser for
campingvogner, noe som isolert sett gir en økning på 1-2 årsverk hos oss. I tillegg kommer
betydelige ringvirkninger for servicenæringene i kommunen, når det blir flere helårscampere
og turister i kommunen. I 2009 var første del av denne utvidelsen kalkulert til ca 7 mill. Dette
hovedprosjektet er ikke en del av denne søknaden.

Planene omfatter også et hytteområde med høystandardhytter, beregnet på turister.
Vinterturisme er i vekst og vi ønsker å tilby gode overnattingsfasiliteter i den forbindelse. En
del av finansieringsplanen er salg av 3-4 hyttetomter for å skaffe egenkapital til den
omfattende infrastrukturen som må på plass for utbyggingen.
Bedriften registrerer videre at det er stor interesse fra mange ulike aktører for å utvikle
Lyngenregionen, Storfjord og Skibotn i reiselivssammenheng. Vi ønsker å utvikle
samarbeidet med tilbydere av aktiviteter og opplevelser på en slik måte at vårt anlegg vil
kunne nyttes blant annet for overnatting og servering i samarbeid om en større produktpakke.
Skibotn-området er meget interessant i reiselivssammenheng da det er et meget stort spekter
med aktiviteter og opplevelser som kan fås her; fiske i elv, sjø og vann, isfiske, skiturisme,
scooterløper, vandreturisme i en storslagen natur, sykkelturisme (opparbeidet sykkelveg i
Skibotndalen), nordlysturisme, faunaturisme, spa-turisme med mer. Daglig leder har vært en
av initiativtakerne til et næringsforum for reiselivsbedriftene i Storfjord kommune. Han har
også sittet som en av fire medlemmer i et arbeidsutvalg for reiselivsbedrifter i kommunen og
har derigjennom bidratt i utvikling av en helhetlig reiselivsplan for kommunen. Konklusjonen
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til denne arbeidsgruppen var behovet for et destinasjonsselskap som kan koordinere og
markedsføre reiselivet rundt Lyngenfjorden. I 2013 ble Visit Lyngenfjord AS opprettet.

Budsjett forprosjekt
Budsjett for forprosjektet baserer seg på konkrete tilbud fra Høgtuns Plankontor AS,
Multiconsult AS, iNor AS og Sametinget. I tillegg har vi estimert noe egeninnsats i form av
arbeidstid.

Post Beskrivelse
Utvikle reguleringsplan for utvidelse av Strandbu
Camping. Tilbud fra Høgtuns Plankontor AS kr 130 000.
I tillegg kommer en del variable kostnader anslått til kr
1
70 000.
Grunnundersøkelser ihht tilbud fra Multiconsult AS på kr
20
000.
Gjennomgang
av
foreliggende
grunnundersøkelser fra nærområder, kartunderlag og en
befaring. En eventuell grunnboring vil medføre ytterligere
2
kostnader i størrelsesorden 100 000 kr.
3
Dimensjonering og prosjektering av nytt el-anlegg.
Eget arbeid og kostnader ifob. med reguleringsplanen og
utarbeidelse av finansieringsplan for hovedprosjektet.
4
Kalkulert med 200 timer a kr 250.

Kostnad ekskl.
mva

kr

200 000

kr
kr

20 000
100 000

kr

50 000

5

Befaring av Sametinget ifht kulturminner.

kr

5 000

6

Marginer og reserver

kr

25 000

Sum:

Kr

400 000

Kostnader til en evt. grunnboring er ikke tatt med i budsjettet, da Multiconsult antyder at dette
sannsynligvis ikke er nødvendig. Et krav om grunnboring vil kunne forsinke prosjektet med
ett år.
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Finansieringsplan:
Viser til nedenstående finansieringsplan. Som det fremgår er de totale kostnadene beregnet til
kr 400 000,- og bedriften planlegger en betydelig egeninnsats, lån i bank og tilskudd fra
Næringsfondet til gjennomføring av prosjektet.

Finansieringsplan
Beskrivelse
Egenkapital
Eget arbeid
Tilskudd
Næringsfond
Storfjord kommune

Beløp
kr
kr
i kr

Lån Sparebank 1 Nord-Norge
SUM Finansiering

kr

%-vis
fordeling

180 000
50 000
120 000

45 %
12,5 %
30 %

50 000

12,5%

400 000

100 %
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Vedlegg 2: Informasjon om Strandbu Camping AS
Bedriftens navn: Strandbu Camping AS
Postadresse: 9143 Skibotn
Organisasjonsnr: 993 430 846 MVA
Telefonnr: 777 15 340
E-postadresse: post@strandbu.no
WEB-adresse: www.strandbu.no
Kontaktperson: Daglig leder Stein-Are Engstad
Bankforbindelse: SpareBank1 Nord-Norge
Regnskapsfører: DM-Consult AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Bransje: Reiseliv / Turisme / Overnatting / Servering

Strandbu Camping AS
Strandbu Camping er en familiebedrift som ble etablert i 1980 av Rasmus og Signe Engstad.
Den 01.08.2008 overtok sønnen Stein-Are Engstad eierskapet av bedriften, gjennom Strandbu
Camping AS. Siden overtagelsen i 2008 har bedriften gjennomført et omfattende
renoveringsprosjekt av hyttene og campingområdet. Dette er et løpende prosjekt som vil gå
over flere år.
Bedriften har gjennomført løpende oppgraderinger av bedriften og regnskapet viser at
kostnader på over 500 000 kr på oppgradering og inventar de 3 siste år. Dette er finansiert
over drift. Bedriften gjennomførte et større prosjekt «Sommercamp» i 2010 som ble støttet av
Næringsfondet i Storfjord. Dette prosjektet var meget vellykket og ga bedriften et flott
område for sommercamping, med badestamp, badstu og grillhus. Trådløst internett med god
hastighet, er tilgjengelig på hele campingområdet.

Campingvogner/bobiler/telt:
Bedriften tilbyr oppstillingsplasser med strøm for campingvogner og bobiler. Det er etablert
servicebygning med toalett, dusj og tømmerom for kjemikalietoalett. På plassen er det også
belysning, strømuttak, og vannposter. I dag er det opparbeidet 50 oppstillingsplasser til
helårsbruk. Bedriften tilbyr også oppstillingsplasser for campingvogner/bobiler og telt om
sommeren. Sommercampen er blitt populær og inneholder 10 oppstillingsplasser med platting
for campingvogn/bobil, 12-15 teltplasser, grillhus, badstu, badestamp og en liten badedam for
ungene.
Hytter:
Bedriften har 3 velutstyrte hytter med innlagt vann, dusj/toalett, kjøkkenutstyr og separate
soverom. Bedriften har også 6 enkle campinghytter med 4 sengeplasser. Alle hyttene har
kjøleskap, kjøkkenutstyr og kokeplater. Samtlige av våre hytter er utstyrt med sengetøy.
Servicebygg:
Servicebygget ble renovert i 2002, og holder en meget høy standard. Det er flislagte dusjer,
innebygde toalettrom og moderne vaskerom. Servicebygg og alle hytter et malt utvendig i nye
farger sommer 2009. Resepsjonen er oppgradert med bl.a. trådløst internett, ny disk,
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bankterminal, nytt kassaapparat. Det er etablert liten kiosk for salg av is, brus, snacks samt
noen matvarer og toalettartikler. Strandbu er blitt medlem av NHO og er tilsluttet NHO
Innkjøpskjede våren 2009.
Aktiviteter
Strandbu Camping og nærområde kan allerede i dag by på flere aktivitetstilbud, og på
campingplassen finner du følgende aktiviteter:










Trygg lekeplass for barna
Finsk vedfyrt sauna
Salg av fiskekort
Trådløst internett
Badestamp og «Rantasauna» med platt og sittegruppe
Grillhus
Gapahuk
Uteområde med bord og benker
Badedam

I campingplassens nærområde finner du følgende aktiviteter:











Merkede turstier og gangveier
o Bohlmannsveien / Russeveien
o Lulledalen med informasjonsskilt om flora og fauna
o Hengen som er lett tilgjengelig fra sentrum
o M.fl.
Gode fiskemuligheter i sjø, vann og elv.
Bademuligheter i sjø, elv og svømmehall
Bær-terreng
Lysløype
Flott skiterreng i Skibotndalen
Isfiske
Scooterløyper
Grensehandel i Finland
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/2739 -5

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

20.11.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
02.12.2013

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Sanering av driftsbygning - Nordli
gård
Henvisning til vedtak: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.

Vedlegg
1

Søknad om tilskudd fra næringsfondet - Sanering av driftsbygning - Nordli gård

2

Brev til Nordli gård

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås med bakgrunn i at søknaden ikke henviser til de enkelte kostnader og hvordan
de omsøkte utgiftene oppstår.
Storfjord næringsutvalg anbefaler om at det søkes om igjen innen neste søknadsfrist, den 1.
februar 2014, der finansieringsplanen er inkludert.

Saksopplysninger
Nordli gård søker om tilskudd til sanering av driftsbygning i forbindelse med prosjektet
«Friskere geit». Prosjektet inneholder delvis utvidelse av fjøsbygning samt utskifting av
innredning og utstyr, som ikke kan desinfiseres tilstrekkelig. I tillegg trengs det nybygning av
fasiliteter som tilrettelegger for «friskere geit» (smitteluse og geitled).
Kostnadsoverslaget i søknaden er kr 500 000 og i dette inngår tilskudd på 100.000 kr fra
kommunens næringsfond. Søkerne opplyser ikke om et detaljert budsjett. Det går ikke tydelig
fram i søknaden hva kostnadene består av konkret. I et brev sak 2013/2739 ble søkerne gjort
oppmerksom på at søknaden ville stå sterkere i sakvurderingen hvis den inkluderte et budsjett.

Vurdering
Bærekraftig bruk av energi og utmark tilhører satsningsområde i kommunens strategiske
næringsplan. Vi ser det dermed positivt at søkerne vil opprettholde gårdsdriften. Likevel går det
ikke tydelig fram i søknaden hva kostnadene består av i detalj. Derfor anbefaler vi at søknaden
avslås.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: QGHJNA
Registrert dato: 17.09.2013 10:39:19
Virksomheten
Type virksomhet

Gårdsbruk
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Ifm prosjektet "Friskere geit" skal fjøset saneres. Vi må bytte himling, endel veggplater samt gulvet må fjernes i
driftsbygningen. I tillegg må dører og vinduer og innredning byttes ut. Vi må også vaske ned og desinfisere fjøset
før vi er klar til å ta imot ny besetning.I tillegg må melkerommet bygges ut, samt at vi må lage en smittesluse der
man kan bytte klær og sko før man går inn til dyrene.På gårdstunet må massene skiftes ut, det skal legges kalk og
drenerende masse over.En ny geitled må tilrettelegges.Det av utstyr som kan tas vare på må vaskes og
desinfiseres.Alt annet må kjøpes inn.

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Mildrid og Idar
Mikkelsen
Andrea M.
Mikkelsen

Kvalnes

9046

Oteren

50

Skogveien 42

9040

Nordkjosbotn

50

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

994809253
Foretak/lag/forening

Nordli gård
Adresse

Nordli
Postnummer

9046
Poststed

OTEREN
Telefon

99564461
Telefaks
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Inger-A.
Etternavn

Mikkelsen
Adresse

Kvalnes
Postnummer

Poststed

9046

OTEREN

Mobiltelefon

99564461
Telefon arbeid

99564461
Telefon privat

99564461
E-post

ingeranniemikkelsen@gmail.com
Bankkontonummer

47401439176
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Sanering av driftsbyning
Prosjektets totale kostnader

500000
Finansieringsplan
Egenkapital

100000
Eget arbeid

100000
Lån i bank

100000
Tilskudd fra næringfond

100000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

Innovasjon Norge, Landskredit
Sum finansieringsplan

500000
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Vi skal søke Innovasjon Norge om støtte, samt lån i Landskredit.
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Storfjord kommune
Plan- og næringsavdelingen

Nordli gård
Nordli
9046 OTEREN

Deres ref:

Vår ref:

2013/2739-7

Løpenr:

35476/2013

Arkivkode

Dato

223

01.10.2013

Vedrørende deres søknad - Næringsfondet
Det vises innledningsvis til deres søknad om tilskudd for sanering av driftsbygning.
Vi vil gjøre oppmerksom på at deres søknad vil stå sterkere i saksvurderingen, dersom den
inkluderer et budsjett og en plan for anskaffelse og anvendelse av ressurser. Kommunen har
behov for å få oversikt over kostnadsoverslaget. Dette må oversendes til undertegnende før 1.
november da det vil være bakgrunn for vurdering av deres søknad som skal til politisk
behandling den 2. desember 2013.
Har dere noen spørsmål, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen

Marie Kobro
Nærings- og utviklingsrådgiver

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/1102 -15

Arkiv:
Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

09.10.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
02.12.2013

Søknad om utviklingsmidler til prosjektet "Konseptutvikling Interpolar AS"
Henvisning til vedtak: Vedtekter for næringsfondet i Storfjord kommune
Vedlegg
1 Søknad fra Interpolar AS
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune ønsker å støtte prosjekt ”Konseptutvikling Interpolar AS”, og bevilger
totalt kr. 50.000,-fordelt med kr. 25.000,-på årene 2013 og 2014 til Interpolar AS, Statskog
Troms, 9321 Moen.
2. Tilskuddet utbetales over post 1.4715.440.325 – Regionalt Næringsfond, når skriftlig
anmodning om utbetaling, delprosjektrapport og sluttrapport foreligger.
3. Det settes som en forutsetning at alle eierne deltar i prosjektet.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er fremmet innen 31.12.14.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har mottatt søknad om utviklingsmidler fra selskapet Interpolar AS,
Statskog Sf. Troms, 9321 Moen. Konkret søkes det om totalt kr.50.000,- fordelt over to år til
prosjektet ”Konseptutvikling Interpolar AS” (Etablering av eget investeringsfond). Søknaden er
datert 14.08.13.
Interpolar AS ble stiftet 14.04.11 og eies av Statskog, Storfjord kommune, Lyngen kommune,
Intek Lyngen AS og Kåfjord kommune. Selskapets formål er Sitat; ”å drive
grenseoverskridende samarbeidsprosjekter innen næring, energi og samferdsel for
Lyngenregion og Tornedalen, samt tilrettelegge for etablering av et investeringsfond som skal

bidra til vekstkraft og verdiskapning”. Selskapets hovedmålsetning er å bidra til og tilrettelegge
for økt næringsutvikling i Lyngen-Regionen.
Når det gjelder dette prosjektet har det til hensikt å etablere et investeringsfond for
Lyngenfjordområdet. Dette er noe som også er nedfelt i selskapets målsetting. Målet er at fondet
skal være i størrelsesorden 5 – 10 Mill kr. Risikokapitalen skal investeres i bedrifter og
lønnsomme prosjekter, videre skal fondet forvaltes ut fra forretningsmessige prinsipper med
krav om avkastning på investeringene.
Konkret skal det omsøkte prosjektet utvikle forretningskonsept, herunder investeringsstrategi,
satsingsområder, investeringspresentasjon og gjennomføre opplegg for kapitalinnsamling. Med
andre ord, gjøre alle forberedelser før etableringen av et slikt investeringsselskap.

Vurdering
Som nevnt ovenfor skal Interpolar AS gjøre nødvendige undersøkelser og forberedelser før
opprettelsen av planlagt investeringsfond gjennomføres. Fondet skal investere i bedrifter og
lønnsomme prosjekter i regionene. Hvis selskapet får opprettet fondet, vil dette være sårt
tiltrengte investeringsmidler som næringslivet har mulighet til å søke på. Når det gjelder
risikovillig investeringskapital, så har dette til tider vært mangelvare i Nord-Troms. Denne
etableringen kan bidra til å tilføre regionen investeringskapital, noe som kan bidra til nye
etableringer og videreutvikling av næringslivet i regionen.
Denne søknaden er rettet mot næringsfondets midler og behandles i hht. Storfjord kommunes
prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet.
Dette prosjektet ansees som positivt for framtidig utvikling av næringslivet i Nord-Troms og
Storfjord og vil tilføre regionen risikovillig kapital. Rådmannen vil i hht. overstående innstille
positivt på omsøkt tilskudd til prosjektet.

SØKNAD OM REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER (RUP) TIL
PROSJEKTET KONSEPTUTVIKLING INTERPOLAR AS
Prosjektnavn
Prosjekteier
Støtteordning
Omsøkt beløp
Totalbudsjett
Org. nummer
SMS aktivert

Konseptutvikling Interpolar AS
Interpolar AS
Regionale utviklingsmidler (RUP)
350 000
500 000
997133455
Av

Søknadsnummer
Innsendt dato
E-post aktivert

2013-0002
14.08.2013
På

Kort beskrivelse
Prosjektet har til hensikt å etablere et investeringsfond for Lyngenfjordområdet. Målet er at fondet skal
være i størrelsesorden 5 - 10 mill kr. Risikokapitalen skal investeres i bedrifter og lønnsomme
prosjekter. Fondet skal forvaltes ut fra forretningsmessige prinsippper med krav om avkstning på
investeringene.

Kontaktopplysninger
Funksjon
Søker/
prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektled
er

Navn
Interpolar AS
Kåre rasmussen
Interpolar AS

Adresse
Poststed
Statskog Sf. Troms
9321 MOEN
Moen
9321 MOEN
Statskog Sf. Troms
9321 MOEN

E-post
teu@statskog.no

kra@statskog.no
teu@statskog.no

Mobil
Telefon
909 32 187
916 22 024
78 00
909 32 187
-

Prosjektbeskrivelse
Definisjon av fond:
Et investeringsfond er en allokering av kapital med formål å investere i næringsvirksomhet med
tilførsel av risikokapital. Midlene tilføres vanligvis som aksjekapital i bedriftene, i enkelte tilfeller som
ansvarlig lån. Et fond kan være offentlig, privat eller en miks offentlig/privat. Fondene er rettet mot
spesifikke bransjer eller flere bransjer. Normalt investerer fondene i minoritetsandeler. Begrenset
virkeperiode på 10 - 15 år.
Generelt:
Nordnorske investeringsfond har forskjellige strategier, men bedrifter både i såkorn, venture og
vekst/modningsfasen er hovedsaklig målgruppen. Fondene er relativt like på tematiske
satsingsområder. De samarbeider gjerne og foretar co-investeringer. Flere av fondene nærmer seg
fullinvestert. Gjenstående midler skal brukes til å delta i oppkapitalisering i de bedriftene de har
investert i. Kun ETT av de kjente nordnorske fondene har invstert i Lyngen-regionen.
Hensikt:
Dette prosjektet har som hensikt å etablere et investeringsfond for Lyngenfjordområdet. Fondet skal
1

investere i bedrifter og lønnsomme prosjekter.
Forutsetninger:
Det er en betingelse at fondet skal være et kommersielt foretak basert på forretningsmessige prinsipper.
Fondet skal investere i tiltak som er lønnsomme og som gir eierne tilfredsstillende avkastning.
Tjenester:
Fondet skal yte kapitalbistand til eksisterende og nye bedrifter. Eierskap i bedrifter vil være knyttet til
nyetableringer, utvidelser, omstrukturering og oppkjøp. Fondet må tilby et aktivt eierskap
styredeltakelse (porteføljeforvaltning) med engasjement og riktig kompetanse i forhold til den enkelte
bedrifts behov.
Investering:
Fondet skal primært investere i bransjer med vekstpotensial og fortrinn innen kompetanse,
naturressurser, infrastruktur eller lignende. Andre aktuelle case kan være ekspansjons- og
knoppskytingsprosjekter med potensial i eksisterende bedrifter. Investeringer i selskap og prosjekter
skal primært foretas i form av aksjekapitalinnskudd, unntaksvis som ansvarlig lån. En viktig
forvaltningsoppgave vil være porteføljestyring som medfører risikospredning i forhold til
konjunktursvingninger, tilfeldigheter og bedriftenes og produktenes livssykluser.
Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Interpolar AS ble stiftet 14.04.2011 med en aksjekapital på kr 100.000.
Selskapets formål er å drive grenseoverskridende samarbeidsprosjekter innen næring, energi og
samferdsel for Lyngen-regionen og Tornedalen, samt tilrettelegge for etablering av et investeringsfond
som skal bidra til vekstkraft og verdiskaping.
Selskapets overordnede aktivitet skal være å tilrettelegge for økt næringsutvikling i Lyngen-regionen,
samt å promotere Lyngenfjorden som etableringsarena. Strategiske satsingsområder vil være følgende
bransjer: Turisme, energi (for eksempel småkraft og linjeutbygging), mineraler og metaller.
Planene om etablering av et investeringsfond for og i Lyngen-regionen har stått sentralt i arbeidet med
forberedelsene til selskapet. I aksjonæravtalens § 9 er dette omtalt slik: " På sikt er målet å etablere et
eget investeringsfond hvor initiativet tas av InterPolar AS. Det vil åpnes for både offentlige og private
investorer i fondet, inkl utenlandske investorer. Fondet disponeres til
investeringer i henhold til investeringsfondets mål og investeringsstrategi. Avkastning av investeringer
tilbakeføres til fondet og deretter til eierne. Lyngenfjorden skal være fondets investeringsområde."
Statskog SF har vært sentral i etableringen av selskapet sammen med Storfjord kommune. I tillegg til
disse er Lyngen kommune, Kåfjord kommune og Intek Lyngen AS aksjonærer.
Prosjektmål
2

Hovedmål med prosjektet:
Etablere et investeringsfond på størrelsesorden 5 - 10 mill kr som skal investere i bedrifter og
lønnsomme prosjekter. Lyngenfjorden skal i hovedsak være fondets investeringsområde.
Forankring
Etablering av investeringsfond synes å være en viktig del av norsk næringspolitikk. Det statlige
virkemiddel SIVA, som er initiativtaker til og medeier i Intek Lyngen AS, ser positivt på etableringen
av InterPolar AS og det planlagte investeringsfondet. Næringslivet i regionen har behov for tilførsel av
risikokapital tatt i betraktning de store utbygginger og markeder som åpner seg i nord
Prosjektorganisering
Prosjekteier
Interpolar AS
Styringsgruppe
Kommune Storfjord, Kåfjord og Lyngen vil ha en representant hver i styringsgruppen, en representant
fra Statskog SF og en representant fra intek Lyngen AS.
Prosjektledelse
Prosjektledelse ansettes gjennom Interpolar AS.
Samarbeidspartnere
1.
Næringslivet i Lyngenregionen er organisert i tre næringsorganisasjoner, en i hver kommune, med en
felles intensjon om å samarbeide. Selv om foreningene er små og rimelig løst organisert utgjør de dog
en kvalifisert samtalepartner. I tillegg finnes Industriforum Furuflaten, hvor bedriftene på Furuflaten og
Lyngseidet er medlemmer. Det er på tale å utvide forumet, men fortsatt dreier dette seg bare om
industri. Det vurderes også å se på mulig sammenslåing av flere næringsforeninger (også innen
varehandel) slik at man får en mer slagkraftig organisasjon. Vi kan konkludere med at InterPolar har en
(eller flere) kvalifisert(e) samtalepartner(e) i regionens næringsliv. Samtlige er positivet til initiativet til
Interpolar AS om å få til en fondsetablering i regionen og vil delta aktiv i arbeidet.
2.
Det andre er at de tre kommunene har sine egne næringsavdelinger. InterPolar må søke samarbeid og
symbiose med disse. På litt sikt vil samarbeidet kunne gå over i en sterkere integrering og styrking av
aktivitetene i felleskap.
3.
Samarbeide med Tornedalsrådet om grenseoverskridene prosjekt. Tornedalsrådet består av 14 finske,
svenske og norske kommuner.Det er en formelt samarbeidsorganisasjon som har jobbet på tvers av
landegrensene i 25 år. Både Kåfjord og Storfjord kommune er medlemmer og har et nært samarbeid på
grenseoverskridene næringsarbeid. Det er viktig å videreutvikle
dette arbeidet.
4.
Samarbeid med andre egenkapitalmiljø i Nord-Norge vil være aktuelt.
Aktiviteter
Følgende hovedaktiviteter skal gjennomføres:
3

Utvikle selve forretningskonseptet, herunder investeringsstrategi, satsingsområder,
investorpresentasjoner og gjennomføre opplegg for kapitalinnsamling.
Nærmere spesifisert:
i. Utarbeide vedtekter og strategier
ii. Ferdigstille foretningsplan med budsjett
iii. Logo, visuell profil, samt nettsted
iv. Utarbeide et investeringsprospekt
v. Arbeide mot eiere og eksterne investorer, skaffe kapital
vi. Kartlegge samarbeidsmuligheter med eksisterende fond
vii. Organisering og forvaltning av fondet
Mye av aktivitene i prosjektet består i å kjøpe eksterne tjenester fra tjenestetilbydere og
kompetansebedrifter. Valg av forretningspartnere som skal utføre jobben og hvilke kriterier som legges
til grunn vil være avgjørene. Kvaliteten på jobben som skal utføres vil være avgjørende for fremtidig
suksess.
Målgrupper
Målgruppen vil være næringslivet i Lyngenfjordområdet.
Målgruppen skal nås gjennom å presentere prosjektet på næringsseminarer og møter hvor næringslivet
er representert.
Næringsforeningene vil være en aktiv samarbeidspartner sammen med næringskonsulentene i de tre
kommunene.
Resultat
Bedriftsøkonomisk:
Investeringsfond har forskjellige krav til avkastning. Normalt ligger avkastningsmålet på 10-15% årlig
avkastning av kapital i arbeid. For vårt fond kan pluss/minus 10% være et realistisk mål.
Effekter
Samfunnøkonomisk:
Hovedhensikten med selskapet er å stille kapital til rådighet til bedrifter i Lyngenfjordområdet. I dette
området er det utvilsomt et utviklingspotensiale for bedrifter innen turisme, energi og minaraler som
ikke er realisert på grunn av liten tilgang på kapital i oppstartsfasen. Gjennom å ta i bruk det naturgitte
potensiale som ligger i kommunene Kåfjord, Storfjord og Lyngen vil prosjektet genere
samfunnsmessige effekter. Resultatene vil være etablerering av nye bedrifter, styrking av eksisterende
bedrifter og opprettelsen av flere arbeidsplasser.

4

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Prosjektperiode fra 1. september 2013 til 1. mai 2014.
Hovedaktiviteter
Utarbeide forretningsplan med budsjett 3, kvartal 2013
Profileringsmateriell, logo, hjemmeside, mm. 4. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
Konseptutvikling 3. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
Kapitalinnhenting 3. kvartal 2013 - 2. kvartal 2014
Prosjektledelse i prosjektperioden
Ressursforbruk fordeles slik:
12% logo, visuell profil
30% konseptutvikling
16% kapitalinnhenting, emisjon
32% prosjektledelse

Budsjettplan
Kapitalinnhenting, emisjon
Konseptutvikling
Logo, visuell profil
Prosjektledelse
Reisekostnader
Sum kostnad
Finansieringsplan
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Statskog SF
Storfjord kommune
Troms fylkeskommune
Sum finansiering

2013

2014

2015

40 000
75 000
30 000
80 000
25 000

40 000
75 000
30 000
80 000
25 000

80 000
150 000
60 000
160 000
50 000

250 000

250 000

500 000

2013

2014

25 000
25 000
87 500
25 000
87 500

25 000
25 000
87 500
25 000
87 500

50 000
50 000
175 000
50 000
175 000

250 000

250 000

500 000

2015

2016

2016

2017

2017

Geografi
Lyngen, Storfjord, Gaivuotna - Kåfjord
Vedlegg

Filstørrelse
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Dato

SUM

SUM

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -112

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

11.11.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
32/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
02.12.2013

Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Lille-hjerte AS
Henvisning til vedtak: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Lille-hjerte AS
Rådmannens innstilling
1. Lille-hjerte AS innvilges 30. 000 kr. i tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Tilskuddet
gis Jf. kommunalt næringsfond punkt E) Markedsføring.
2. Før utbetaling kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering fremlegges.
b) Tilsagnet er gyldig i ett år fram i tid fra dato vedtaket er fattet.

Saksopplysninger
Lille-hjerte AS er en nettbutikk som selger barneklær. Søkerne ønsker å videreutvikle
virksomheten. I tillegg til nettbutikken arrangeres det fysisk utsalg av barneklær i sammenheng
med månedlige arrangementer. Det er planlagt å gjennomføre dette ca. to ganger i måneden i
Hatteng.
Lille-hjerte AS viser i sin søknad til at i tillegg til å drive med en internettbedrift vil dette skape
et samlingspunkt for innbyggere i Storfjord, med fokus på barnefamilier.
Vurdering
Lille-hjerte AS kan bli et nytt samlingssted for barnefamilier i Storfjord kommune. Det er få
slike møtesteder og tilbud i kommunen. Søkernes ønske om å videreutvikle virksomheten

gjennom det planlagte månedlige arrangementet anses dermed som relevant for engasjement i
Storfjords samfunnet. Det anbefales å støtte søkerne i deres markedsføring av Lille-hjerte AS
gjennom det planlagte arrangementet i Hatteng.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: 3BZ6GJ
Registrert dato: 28.10.2013 10:03:26
Virksomheten
Type virksomhet

Nettbutikk og fysisk utsalg av barneklær
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Lille hjerte er en nettbutikk med fysisk utsalg i tillegg, som selger barneklær i norsk, dansk og svensk design i høy
kvalitet. Vi har valgt ut merkene til butikken i forhold til klima og miljøvennlighet. Flere av merkene har bare ren
økologisk bomull, og ull. Vi ønsker også å fremheve skandinavisk design.
Vi startet bedriften på grunnlag av at det ikke er tilgjengelighet på barneklær i området, samt at vi ser at netthandel
er noe som er høy aktuelt for fremtiden. Det kan en drive uansett hvor en ligger geografisk.
Vi har også showroom/ utsalg av barneklær ca annen hver lørdag i geotex bygget. Dette skal være et
samlingspunkt for folk i bygda, da spesielt rettet mot barnefamilier. Det vil være utsalg av kaffe og kaker.
Dette tiltaket opprettet vi på bakgrunn av at det er et stort savn etter et samlingspunkt for barnefamilier, og de
rundt. Da vi ikke har økonomi, må vi starte smått. Men dette er noe vi ønsker å videreutvikle. Det har mye og si for
trivsel, samhørighet og det sosiale felleskap da vi bor i et grisgrendt strøk og ikke har noen slike tilbud per i dag. Vi
ønsker også å integrere servering i større grad, i form av utvidet tilbud av mat og drikke.
Vi ønsker at vi kan ha en type aktivitet for barn i tillegg på disse lørdagene, hvor de kan leke seg, knytte vennskap
og ha det gøy. Dette kan være forebyggende for sosiale problemer i småbarnsalder.

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Maija Asplund
Kate Solberg
Øverås

Åsen vestre
Åsen vestre

9046
9046

Oteren
Oteren

50
50

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

912516822
Foretak/lag/forening

Lille-hjerte A/S
Adresse

Åsen vestre
Postnummer

9046
Poststed

OTEREN
Telefon

47235010
Telefaks

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Maija
Etternavn

Asplund
Adresse

Åsen vestre
Postnummer

Poststed

9046

OTEREN

Mobiltelefon

47235010
Telefon arbeid

47235010
Telefon privat

47235010
E-post

Maija@lille-hjerte.no
Bankkontonummer

47761814962
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Treffpunkt for barn og barnefamilier, med servering og utsalg av klær
Prosjektets totale kostnader

200000
Finansieringsplan
Egenkapital

30000
Eget arbeid

50%
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

0
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

Nei
Sum finansieringsplan

230000
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/998 -7

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

11.11.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
33/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
02.12.2013

Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Slettås Eiendom- Innkjøp av mobil
badstue og lavvo
Henvisning til vedtak: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet- Slettås Eiendom- Innkjøp av mobil badstue og lavvo
2 Brosjyre - Slettås Eiendom

Rådmannens innstilling
1. Slettås Eiendom innvilges kr. 40.000 i tilskudd fra kommunalt næringsfond. Tilskuddet gis
Jf. kommunalt næringsfond punkt E) Produktutvikling og investering.
2. Før utbetalingen kan skje skal følgende betingelser være oppfylt:
a) Dokumentasjon av omsøkt investering må fremlegges.
b) Tilsagnet er gyldig i ett år fra dato vedtaket er fattet.
c) Tilskuddet overføres når punkt a) og b) er oppfylt og tiltakshaver anmoder om
utbetaling.

Saksopplysninger
Caravanparken Slettnes er i dag drevet som en tradisjonell campingplass for helårs caravanister.
For å kunne ta et nytt steg i utvikling mot opplevelsesturisme, søker Slettås Eiendom om
tilskudd til investering i en stor lavvo og en mobil strandbadstue.

Vurdering
Reiseliv og opplevelser er satsningsområder i næringsplanen til Storfjord kommune. Det anses
derfor som relevant å utvikle opplevelsestilbud for turister. Det anbefales derfor å støtte Slettås
Eiendom i sine planer med et tilskudd på 40. 000 kr.

Slettås Eiendom —Caravanparken Slettås
Org nr 982 731 941 mva
9046 OTEREN—N
+47 92 29 19 56
+47 41 22 66 09

post@caravanpark.no

28.10.2013

Storfjord kommune
Næringsfondet
SØKNAD —NÆRINGSFONDET

INNKJØPAV MOBIL BADSTUOG STORLAVVO/ PAKKETURER- OPPLEVELSESTURISME
Destinasjonsselskapet «Visit Lyngen» som omfattes av kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord
arbeider aktivt og bidrar med løsninger innen turistnæringen for å skape pakketurer og stable «på
beina» lønnsomme aktiviteter for etablerte og ikke etablerte bedrifter i nevnte kommuner.
Opplevelsesturisme opplever en stor økning. I særdeleshet har nordlysturismen vokst enormt. Slettås
Eiendom/ Caravanparken Slettnes opplever at vår beliggenhet er attraktiv i denne forbindelse.
Opplevelsesaktører fra Tromsø benytter gjerne vårt anlegg (uten avtaler) der turer til Lyngen/
Storfjord / Kilpisjärvi er faste reisemål, daglig/ ukentlig, i håp om en himmel fylt av nordlys for svært
betalingsvillige turister. Fotografering av nordlys speilet i en stille fjord gir fantastiske feriebilder for
turister fra fjernere himmelstrøk enn våre.
Også isbading er et mål for mange vinterturister.
måte utnyttet i sammenheng med turisme.

Ishavet, som mange benevner vår fjord, er på ingen

Caravanparken Slettnes er i dag drevet som en tradisjonell campingplass for helårs caravanister. Som
det eneste sjøbeliggende alternativet i Storfjord, sammen med Slettnes Fjordcamp, er det et stort
potensial å kunne tilby «havet og nærheten til havet som salgsartikkel».
For å kunne ta et nytt steg i utvikling av Caravanparken Slettnes som turistbase for mer enn
leieinntekter fra helgeferierende caravanister, ser vi et behov for å investere i minst en storlavvo (30
personer) og ei mobil strandbadstu.
I forbindelse med en slik investering kan budsjettet se slik ut med utgangspunkt i priser på nett og
prisinnhenting:
Støttebeløp
28.000
30 pers lavvo PVCvinter
16.000
Gulvmateriell / betong
fundamentering m / varmekabler
9.000
Bord og benker
48.000
Nøkkelferdig mobil badstu med
innredning
12.000
Elektrisk arbeid og utstyr, jordkabler
22.000
Egeninnsats
40.000
135.000
Samlet sum

Slettås Eiendom —Caravanparken Slettås
Org nr 982 731 941 mva
9046 OTEREN—N
+47 41 22 66 09+47
92 29 19 56

post@caravanpark.no28.10.2013

Side 2...
Storfjord kommune har i flere år hatt turisme som satsingsområde. Med god drahjelp fra Storfjord
kommunes egen satsing gjennom eierskapet i Visit Lyngen ser vi for oss at et større turistmarked kan
åpnes, spesielt i den stille vintersesongen. For nye nisjebedrifter er vinterturismen å betrakte som
«storfisken» i et godt betalende turistmarked.
Vi søker Næringsfondet for et støttebeløp inntil kr 40.000 til giennomføring av dette utvidede
tilbudet i vår virksomhet.
Dersom søknad mangler opplysninger / informasjon av noen art for å være helhetlig i vurderingen,
ber vi saksbehandler ta kontakt med oss.

Med hilsen
Slettås Eiendom
Caravanparken

Slettnes

Hallgeir Naimak (sign)

Vedlegg

Adresses:
post@caravanpark.no
+47 9229 1956
+47 4122 6609
Facebook/ Caravanparken Slettnes
Facebook/FotobobkNaimak

belongs to
Lyngen fjord
and the Northern Light area
•

We recommend also
www.storfjord.komrnune.no
http://lavkarittet no/
If you are surching four seasons, from summer to
winter during one day, you find it between the
fjord and the alps.
You can have a cold bath in the arctic sea. After a
bath you heat your body in a warm sauna.
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When the night comes, you pick up your camera
and take some spectaculare pictures of the
northern light.

Cioseto the
Lyngen alps
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FOUR SEASONSOF ACTIVITY

FOUR SEASONSOF ACTIVITY
Use the bike over the
mountains, close to the
boarder of Sweden and Finland,
in the tracks of World war 2
(1940-45)

Ice swimming and climbing frozen
waterfalls

We give you the good life,
- but you create it.
You only need to be here.
Be inspired in wintertime by blue daylight
and northern light at night..

Fishing
Biking
Climbing
Photo
Art painting
Glacier
Points of interest from the
world war 1940-45
,

Climh

thn

mni

infainc

and

imatnrfnlIc

r2itIn

ino

ir

t•knlInr.rtn,

I

....I,—

r2r

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/2739 -11

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

22.11.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
34/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
02.12.2013

Søknad om tilskudd - Utbedring av Norddalen bru
Henvisning til vedtak: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Forespørsel til Ingeniørbataljonen
Rådmannens innstilling
Det disponeres kr. 15 000 fra kommunalt næringsfond som bidrag fra kommunen til utbedring
av Norddalen bru i regi av Forsvaret.

Saksopplysninger
Storfjord kommune er kontaktet av Kitdalen Jeger-og Sportfiskeforening angående store skader
på Norddalen bru. Brua ble anlagt av Forsvaret i tidlig 1980-tallet som adkomst til militære
anlegg. Storfjord kommune har sendt anmodning til Ingeniørbataljonen om utbedring av brukar.
Storfjord kommune har ennå ikke mottatt tilbakemelding fra Ingeniørbataljonen. Etter muntlige
tilbakemelding fra Ingeniørbataljonen, må Storfjord kommune bidra inn med midler til dekning
av materialkostnader og drivstoff. Estimerte kostander er kr. 15 000 som bidrag fra kommunalt
næringsfond.
Norddalen bru brukes i dag som eneste adkomst til Norddalen og Midterdalen. Området er mye
brukt til jakt, fiske og friluftsliv og brukes av hytteeiere og alle som vil besøke krigsminnene
som denne veien fører til. Idrettsarrangementer som årlig sykkelritt -Lavkarittet -benytter også
denne parsellen.

Vurdering
Utbedring av brua vil støtte satsingsområdene «Reiseliv, kultur og opplevelse» og
«Kommunikasjon og transport på Nordkalotten» i kommunens strategiske næringsplan.
Dagens standard på brua er ikke tilfredsstillende for ferdsel. Brua står i fare til å bli påført større
skader ved neste vårflom, slik at brua blir ubrukbar. Det anbefales å gi tilskudd med kr. 15 000
til utbedringene av brua for å sikre ferdsel til område.

Storfjord kommune
Driftsetaten

Ingeniørbataljonen
Att. Stabssjef Johan Nygaard

Deres ref:

Vår ref:

2013/3815-1

Løpenr:

41485/2013

Arkivkode

Q31

Dato

11.11.2013

Forespørsel om løsning av oppdrag for å utbedre bru - som tidligere er anlagt
av Forsvaret - i Norddalen i Storfjord kommune
Bakgrunn
Under den kalde krigen ble det opprettet flere militære anlegg i Storfjord kommune. I den
forbindelse ble det anlagt infrastruktur flere steder. Del av denne infrastrukturen er en bru over
Kitdalselva i Norddalen.
Storfjord kommune er kontaktet av Kitdalen Jeger- og Sportfiskeforening angående store skader
på brufundamentet. Vedlagt i dette brev er bilder som viser utgravninger gjort av vannmasser.
Kommunen har ikke gjennomført befaring på stedet, men slik det fremgår av bildene er det
tydelig at brua er svekket.
Brua brukes i dag som eneste adkomst til Norddalen og Midterdalen. Området er mye brukt til
jakt og fiske, hytteeiere, og alle som vil besøke krigsminnene som denne veien fører til.
Idrettsarrangementer som årlig sykkelritt - Lavkarittet - benytter også denne parsellen.
Forespørsel til Ingeniørbataljonen
Storfjord kommune spør i denne henvendelsen om Ingeniørbataljonen har mulighet til å utbedre
bru i Norddalen, evt. ved at et slikt oppdrag kan benyttes i øvingssammenheng.
Da vi er kjent med at Ingeniørbataljonen fra tid til annen gjennomfører slike eller lignende
oppdrag, vil vi be om at Forsvaret foretar utbedringer av brua, som på 1980-tallet ble anlagt av
Forsvaret.
Da denne infrastrukturen har stor betydning for trygg ferdsel, og at brua/veien har stor verdi for
lokalsamfunnet, ber vi Ingeniørbataljonen om å ta dette med i sin vurdering av vår forespørsel.
På grunn av lav vannstand i vinterhalvåret vil det kunne være hensiktsmessig å gjennomføre
utbedringer før vårsmeltingen starter.

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Med bakgrunn i at et slikt tiltak vil berøre vassdrag, må Ingeniørbataljonen melde fra om tiltaket
til NVE og til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Meldingen skal inneholde kart over området,
kort beskrivelse om hva som skal gjøres, og til hvilken tid på året. Er tiltaket problemfritt vil
NVE gi tilbakemelding raskt. Storfjord kommune kan ta seg av denne prosessen dersom det er
ønskelig. Kontaktperson hos NVE for Storfjord kommune er Halvard Strand, telefon: 911
15 462, e-post: has@nve.no
Grunneiere
Kommunen har kontaktet berørte grunneiere, og disse har stilt seg positiv til at kommunen retter
henvendelse til Ingeniørbataljonen i forbindelse med tiltaket.
Grunneiere er:
Johnny Olsborg, e-post: johnny.olsborg@storfjord.net, telefon: 924 59 113
Heidi og Arnt Ingebrigtsen, e-post: arnt.ingebrigsten@storfjord.net, telefon: 918 76 344
Evt. uttak av masser
Grunneier Johnny Olsborg, som for øvrig er den som er kontaktperson for grunneierne, skriver i
e-post av 04.11.13 til Storfjord kommune: «… Det er også i orden at det blir tatt ut masser på
vår eiendom dersom det skulle være behov for det. Imidlertid ber jeg om at Forsvaret kontakter
meg når det gjelder masseuttak da vi har tilgjengelig et par alternativ, alt etter hva slags masse
det er snakk om».
Økonomisk bidrag fra Storfjord kommune
Dersom Ingeniørbataljonen har mulighet til å gjennomføre tiltaket i øvelsessammenheng, i
henhold til vår forespørsel, vil Storfjord kommune kunne stille med økonomisk bidrag, kr 15.000
knyttet til bl.a. materialkostnader og drivstoff.
Saksbehandler i Storfjord kommune i denne saken er ingeniør Joakim Stensrud Nilsen, e-post:
joakim.nilsen@storfjord.kommune.no, telefon: 77 21 28 29 mobil: 400 28 822
Vi håper på positiv respons på vår henvendelse og imøteser snarlig tilbakemelding.
Med hilsen
Ellen-Beate J. Lundberg
Rådmann

Inger Heiskel
Fung. Ordfører

Kopi:
Johnny Olsborg, grunneier
Heidi Ingebrigsten, grunneier
Sigmund Steinnes, ordfører
KJSFF v/Odd-Geir Fagerli
Vedlegg:
Bilder fra KJSFF
Kart over området
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/466 -114

Arkiv:

223

Saksbehandler: Marie Kobro
Dato:

20.11.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/13

Utvalgsnavn
Storfjord Næringsutvalg

Møtedato
02.12.2013

Bidrag til bokprosjekt - Seilaser og havner i Nord-Troms - Klage på vedtak i
næringsutvalget 30.09.2013
Henvisning til vedtak: Storfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av
næringsfondet.
Vedlegg
1 Klage på vedtak i næringsutvalget 30.09.2013
Rådmannens innstilling
1.) Næringsutvalgets vedtak i møte den 30.09.2013, sak 2012/466 opprettholdes.
2.) Næringsutvalget prioriterer ikke å tildele midler til bokprosjektet «Seilaser og havner i
Nord-Troms.

Saksopplysninger
Nord-Troms kystlag har søkt om bidrag til et bokprosjekt om seilaser og havner i Nord- Troms.
Den 30.09.2013 ble det enstemmig vedtatt av Storfjords næringsutvalg i sak 2012/466 at
søknaden om bidrag til bokprosjektet avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke var rettet mot
fokusområde i kommunens strategiske næringsplan. Nord-Troms kystlag fikk melding om
vedtak i sak 2012/466. Kommunen har mottatt klage på dette vedtaket.
Det vises i klagen til at det er satt av tre A4 sider som hver kommune kan bestemme innhold for
selv og skrive om sitt eget område. Det vises for øvrig til mottatt klage.
Vurdering
Med bakgrunn i klagen kan man ikke se at dette forandrer næringsutvalgets vedtak om avslag.
Det er ikke kommet inn nye opplysninger som endrer innstillingen.
Rådmannen anbefaler at næringsutvalgets vedtak i møte den 30. september 2013, sak 2012/466
opprettholdes.

Nord-Troms Kystlag

Deres ref. 2012/ 466-105

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren.

BIDRAG TIL BOKPROSJEKT —SE1LASEROG HAVNER I
NORD-TROMS - KLAGE PÅ VEDTAK I NÆRINGSUTVALGET
30.09.13.
Vi har mottatt melding om vedtak i næringsutvalget som dessverre var
negativt for saken. Under sak 0021/08 ble det i kommunens oppvekst - og
kulturetat gitt tilsagn om støtte til samme prosjekt med kr. 2.500,-Arbeidet
ble den gang ikke videreført bl.a. på grunn av forsinkelser/ endringèr fra
noen av kommunene.
Per i dag er vi kommet så langt at vi har ei fastlagt ramme for innholdet i
bokprosjektet, men noen kommuners framstilling av det som er viktig å få
fram for eget område, mangler for en stor del. Vi håper likevel at man skal
se viktigheten av både på kort og lang sikt å vise kommunens geografi og
virksomhet i et regionperspektiv. Dette er ikke ensidig knytta til havn og
sjø, men kan gjelde likeverdig for ulike aktiviteter på land.
Vi ser vel ikke helt sakens sammenheng til den begrunnelse som
er gitt for avslaget, eller om bokprosjektet på noen måte skulle
kunne sies å stå i strid med kommunens planverk, selv om man i Storfjord
kanskje per i dag ikke har spesiell fokus på det som angår sjø og havner
Kystlaget er en interkommunal forening som i utgangspunktet jo "står fritt" i
i forhold til den ordinære kommuneplanlegging.
Sammenheng til kommunens planer m.v. kan eventuelt vises på de tre A4
sider som vil være disponert for kommunen.
Undertegnede kommer gjerne til et møte med kommunens ledelse /
formannskap for nærmere orientering og redegjørelse i saken.
Med vennlig hilsen
R.M.Jøgens
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Møteplan 2014 - Næringsutvalget

Ordførerens innstilling
Møteplan næringsutvalget 2014
18. mars
17. juni
7. oktober
9. desember

Saksopplysninger
Møteplan for næringsutvalget 2014 må vedtas.

Møtedato
02.12.2013

