Lyngen kommune

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lyngen næringsutvalg
Møterommet på Lyngen Havfiske og Tursenter, Nord-Lenangen
30.08.2016
10:00

Medlemmene innkalles med dette til møtet.
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer.
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset.
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret.

Lyngen kommune, den 23.08.16

Bernt Olav Johansen
leder
Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær
VEDLEGG:
Saksutredningene
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:
Vararepresentanter
Rådmannen
Økonomisjefen
Leder PNT
Sektorleder teknisk drift
Oppvekstsjefen
Helse- og omsorgssjefen
Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)
Sendes på e-mail til:
Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer)
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet).
Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet)
Pressen - legges ut på internett:
Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.)
Kopi av innkallingen uten vedlegg:
Kommunekassereren
NB !

De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir
innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 15/16

Søknad om støtte til informasjonsmøte om
landbruket fra Ressursgruppen for landbruk

2016/491

PS 16/16

Søknad om tilskudd til nydyrking fra Jens Petter
Johansen

2016/268

PS 17/16

Søknad om støtte til nydyrking - Trond Vidar
Jenssen

2015/1553

PS 18/16

Søknad fra Lyngen Biogård - etablering av
biogassanlegg og veksthus

2016/461

PS 19/16

Søknad om støtte til rundballepresse - Runo
Berglund

2016/494

PS 20/16

Søknad om støtte til rundballepresse fra maskinring Samuelsen, Rognli og Valør

2016/486

PS 21/16

Søknad om støtte til kjøp av rundballepresse fra
maskin-ring A. Larsen, E. Larsen og J.A.
Waltenberg

2016/479

PS 22/16

Søknad om tilskudd til etablering av tilsynshytte
fra Øystein og Liv Fossmo

2016/489

PS 23/16

Søknad om støtte kjøp av nytt fiskefartøy fra Sara
Karin AS

2016/495

PS 24/16

Søknad om kjøp av båt til havfisketurisme fra
Reidar Gangsø

2016/453

PS 25/16

Søknad om støtte kjøp av åt fra Lyngen
Båtopplevelser AS

2016/421

PS 26/16

Søknad om støtte fra Lyngsalpan Cruise ANS

2016/429

PS 27/16

Søknad om støtte til kjøp av fiske- og
passasjerbåt fra Ørafisk AS

2016/40

PS 28/16

Søknad om driftstilskudd/etablering av fiber fra
Spillavhengighet Norge

2016/480

PS 29/16

Søknad om støtte til drivstoffanlegg Svensby
Tursenter AS

2016/493

PS 30/16

Søknad om støtte til bedriftsutvikling fra M.
Bjørklid AS

2016/488

PS 31/16

Søknad om støtte til produktutvikling og
markedsføring i Lyngen fra Sørheim Brygge

2016/490

PS 32/16

Søknad om midler til etablering av vann- og
avløp fra Olsen Eiendom ANS

2016/492

PS 33/16

Søknad om støtte til kjøp av bil fra Lyngsalpan
Vekst AS

2016/487
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PS 34/16

Søknad om støtte til etablering av turismeanlegg i
Lyngen fra Arctic Alps

2016/467

I tillegg er det ønskelig at Lyngen næringsutvalg diskuterer flg saker:
- engasjement Lyngen Næringsforening – strategisk næringsplan (vedlegg)
- innspill fra Lyngen Næringsforening på samarbeid/sammenslåing Tromsø kommune
(vedlegg)
- Bernt Olav Johansens engasjering vedrørende reklamefilm overfor Arctic Race of
Norway
- arrangementsaktiviteter som næringslivets julebord, matfestival mm – Johnny Hansen
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-------- Opprinnelig melding -------Fra: Lyngen næringsforening <post@lyngen-nf.no>
Dato: 19.08.2016 11:04 (GMT+01:00)
Til: Stig Kjærvik <Stig.Kjaervik@lyngen.kommune.no>
Ko: 'Svein Eriksen Ibidium' <svein.eriksen@ibidium.no>
Emne: Strategisk næringsplan
Hei Stig.
Viser til samtale.
LNF stiller seg velvillig til å gjennomføre en oppgradering av strategisk næringsplan for Lyngen
kommune.
Basert på den forreige planen estimerer vi arbeidet til å omfatte:



1 bredt sonderings / diskusjonsmøte med næringsdrivende i kommunen. (Detaljer
omkring dette må diskuteres)
Utforming av strategisk plan;
o Utkast
o Høring / Diskusjon med politikere, administrasjon, mv.
o Omarbeiding
o Grafikk
o Ferdigstilling
o Høring
o Evt. justering

LNF må leie inn kompetanse på en del av dette arbeidet, estimert til ca. 30 000,-. Ut over det
stiller vi med egeninnsats
Vi foreslår at saken diskuteres i fk. Møte i næringsutvalget.
mvh
Lyngen næringsforening
www.lyngen-nf.no
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/491 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til informasjonsmøte/Landbruksdager fra Ressursgruppen
for landbruk Lyngen kommune
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte til informasjonsseminar om landbruket i Lyngen

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Ressursgruppen
for landbruket vedrørende informasjonsmøte/Landbruksdager innvilges med kr. 35.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

Saksopplysninger
Ressursgruppen for landbruket i Lyngen kommune arrangerer Landbruksdagene 19 til 20 august
2016. Ressursgruppen har gjennomført fire Landbruksdager tidligere, og fått god respons på
dette. Konseptet utvides nå til to dager og vil bli mere omfattende enn tidligere.
Arrangementet er en viktig arena for bransjen og befolkningen, og er viktig sett i forhold til den
etablerte næringen og ikke minst rekruttering.
Ressursgruppen er også tildelt midler fra fylkeskommunen til et eget prosjekt for et kompetanseog utviklingsprosjekt for å skape et robust og mangfoldig landbruk med tanke på å skape robuste
lokalsamfunn. Landbruksdagene er i så måte en viktig arena som bør videreføres og finne en
fast struktur.
Søknad er vedlagt sakspapirene.
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Vurdering
Landbruksdagene er et viktig arrangement for landbruksnæringen og kommunen.
Arrangementet vil være til stor nytte for næringsliv og innbyggere, og gi positive ringvirkninger.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Ressursgruppen for
landbruket innvilges med kr. 35.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0042

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Informasjonseminar om Landbruket i Lyngen 2016

Arkivsak

Kort beskrivelse
Landbruksdagene i Lyngen 19- og 20 august 2016.
Seminar fredag 19. august om Landbruket i nåtid-framtid
Prosjektbeskrivelse
Resssursgruppa for Landbruket i Lyngen arr. Landbruksdagene i Lyngen 19- og 20 august 2016. Per
Olaf Lundteigen og Ingebrigt Steen Jensen vil dra i gang debatt om Lyngen landbrukets muligheter og
utfordringer i nåtid- framtida. Lokal og regionale faglag, Fylkeskommunen, Fylkesmannen vil bli
invitert til dagene.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Even Kristiansen
Org.nr:840014932
Even Kristiansen

Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET
Strandveien 24
9060 LYNGSEIDET
strandveien 24
9060 LYNGSEIDET

91861275

Even Kristiansen

91861275
91861275

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Informasjon og tilretteleggingstilskudd

Spesifikasjon
Bakgrunn
Resssursgruppa for landbruket i lyngen består av 4 ulike faglag, Lyngen Bondelag, lyngen Bonde og
småbruker lag, Lyngen sau - og geit og Lyngen Skogeierlag.
Gruppas mandat er å være mellomledd imellom forvaltning og næringa.
Ressursgruppa er innvilget midler til oppstart av prosjektet kompetanse - og utviklingsprosjektet "et
robust og mangfoldig landbruk skaper robuste lokalsamfunn", med fokus på kompetanseheving,
rekrutteringstiltak og næringsretta utviklingstiltak i Lyngen landbruket. Resssursgruppa har
gjennomført 4- Landbruksdager på Jægervatnet som familiedag , hvor de ønsker å vise frem
landbrukets mangfold, med utstillinger, konkurranser, salg av lokalprodusert mat. I de tidligere årene
har om lag 150 besøkene deltatt.
Dagen har etablert seg som attraktivt møtested for bønder og bygdefolk.

-1-
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Ressursgruppa ønsker å utvide dagen til 2- dager , hvor fredagen skal benyttes til debatt om
landbruket i Lyngen i nå -og framtid.
Ingebrigt Steen Jensen og Per Olaf Lundteigen er invitert til å holde appeller samt lokal og regionale
faglagene inviteres til å delta i debatten. Det vil bli holdt kulturinnslag.
lørdagen vil det bli avholdt informasjon, konkurranser, ustillinger, maskindemostrasjoner av maskiner
og redskaper, gjeterhundkonkurranser, salg av lokalprodusert mat, loddsalg mv.
Prosjektmål
Prosjektet "Landbruksdagen på Jægervatnet 2016" har som må å sette landbruket på dagsorden med
den spennvidden og utfordringen næringa har.
Forankring
Strategisk næringsplan for landbruket 2009-2014.
Prosjektorganisering
Ressursgruppa for landbruket i lyngen
Samarbeidspartnere
Lyngen kommune, Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, lokale/regionale faglag, Dagen borg
maskin, Felleskjøpet, Fiskå Mølle, eiks sentret, Lyngen Bilverkssted, 8-kl ved Sør-Lenangen
ungdomsskole m.fl.
Aktiviteter
Program 19.august.
Per Olaf Lundteigen og Ingebrigt Steen hentes på flyplassen og omvisning fra Otern. Der vil det bli
orientert om primærnærringen i Lyngen. i Botn blir det servert lunsj med lokale produkter. Deretter
drar de til Russelv og returnerer til Rompa bar for middag.
Kl 19.300 åpning av debattmøtet v/ordfører innlegg v/Per Olaf Lundteigen om landbruket i Norge
muligheter og utfordringer. Ingebright Steen Jensen inviteres til å holde innlegg om kortreist mat som
kulturbærer, mv.
Debatt med apeller.
Kvelden avsluttes med kulturelle innslag og "fjøspøbb".
Lørdag 20 .august. Innlegg v/ Fylkesråd Willy Ørnebakk/andre.
Troms gjeterhundlag arr, prøving. Ljåslått og pressisjonsraking, presisjonskvisting og felling av skog,
hesteskokasting, landbruksQuiz, loddsalg, salg av lokalmat, salg av grillmat, demostrasjon og salg av
maskiner/redskaper, loddsalg og trekking.
.
Målgrupper
Befolkningen i regionen
Resultat
Synliggjøre landbruket som verdiskaping og sysselsettings- og fokus på landbruket som
lokalsamfunnsaktør.
Effekter
-2-
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Synliggjøring av landbruket muligheter og utfordringer.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Jf beskrivelse
Kostnadsplan
Tittel
Egen innsats
Ressursgruppa
planlegging/gjennomføri
Innkjøp av matriell/mat
mv
Ìnnleie av fordragsholdere
Kultur
Leie av lopkaler
Leie av minibus
Lunch Botngaard
Middag Rompa Bar
Renovasjon -8.kl
Sør-Lenangen skole
Sum kostnad

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

30 000

30 000

16 000
30 000
5 000
4 000
5 000
3 000
3 000

16 000
30 000
5 000
4 000
5 000
3 000
3 000

4 000

4 000

100 000

100 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

Egenandel/arbeid
Lyngen kommune

30 000
70 000

30 000
70 000

Sum finansiering

100 000

100 000

2017

2018

2019

2020

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Prosjekte bygdemobilisering 2015.docx

655 718 01.05.2016

-3-
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/268 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om tilskudd til nydyrking fra Jens Petter Johansen
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra Næringsfondet - Jens Petter Johansen

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Jens Petter Johansen
om støtte til nydyrking med kr. 35.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

Saksopplysninger
Gårdbruker Jens Petter Johansen har søkt Lyngen kommunes næringsfond om tilskudd til
nydyrking av gjenstående areal på Kvalvikmyra.
Dyrkningstillatelse er gitt.

Vurdering
Næringsfondet var i 2015 tilgodesett med øremerkede midler for landbruket.
Dette er man ikke for inneværende år, og fondet har derfor begrensede midler totalt sett.
Søker har en kostnadsramme over to år på kr. 135.000,- hvorav kr. 69.000,- er søkt
næringsfondet.
Rådmannens innstilling er på kr. 35.000,- for samme periode totalt.
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Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.

Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Jens Petter Johansen
innvilges med kr. 35.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.

13

14

15

16

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2015/1553 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

29.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til nydyrking - Trond Vidar Jenssen
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - nydyrking - Trond Vidar Jenssen

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Trond Vidar Jenssen
om støtte til nydyrking med kr. 60.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

Saksopplysninger
Gårdbruker Trond Vidar Jenssen har søkt Lyngen kommunes næringsfond om tilskudd til
nydyrking på eiendommen Åsland.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.

Vurdering
Næringsfondet var i 2015 tilgodesett med øremerkede midler for landbruket.
Dette er man ikke for inneværende år, og fondet har derfor begrensede midler totalt sett.
Søker har oppgitt en kostnadsramme på kr. 570.000,- fordelt over tre år, hvorav kr. 190.000,- er
søkt næringsfondet.
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Rådmannens innstilling er på kr. 60.000,- for samme periode totalt.

Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden Trond Vidar Jenssen
innvilges med kr. 60.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/461 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad fra Lyngen Biogård - etablering av biogassanlegg og veksthus
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad-2016-0029

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra
Lyngen BioGård vedrørende etablering av biogassverk og drivhus innvilges med
kr. 75.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.

Saksopplysninger
Lyngen BioGård er et samarbeidsprosjekt mellom gårdbrukerne Runo Berglund og Nils Einar
Samuelsen. Man ønsker å få til et pilotprosjekt gjennom å bygge et biogassanlegg som kan
produsere opp mot 500.000 Kwh, samt etablere et veksthus på 500 til 1000 m2 hvor det skal
dyrkes forskjellige typer grønnsaker hved hjelp av varme fra biogassanlegget.
Det er planlagt benyttet gjødsel og skogavfall, og det vil være mulig for gårdbrukere og levere
til anlegget. For mange av gårdbrukerne er gjødsel et problem både for gårdene og miljøet. Det
samme gjelder skogbruket. Her åpner det seg en mulighet til å få solgt gjødsel og avfall.
Vurdering
Et biogassanlegg av denne typen er innovativt og nytt i nordnorsk sammenheng.

23

Næringsavdelingen i samarbeid med etablererne har vært i møte med Innovasjon Norge som er
positive til prosjektet og har oppfordret til søknad om forprosjekt.
Dette er et anlegg som vil være av stor interesse og nytte for landbruket hvis man lykkes.
Ringvirkninger som en kan oppnå med produksjon av varme for bla. drift av veksthus vil gi
muligheter for konkurransedyktig og miljøvennlige kortreiste produkter som er attraktive for
butikker i regionen. Dette vil være gunstig for gårdbrukerne og kunne gi nye arbeidsplasser og
merinntekter.
Prosjektet er en pilot som virkelig kan sette landbruket i Lyngen på kartet regionalt og nasjonalt.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen BioGård
innvilges med kr. 75.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0029

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Lyngen BioGård - Biogassanlegg og Veksthuset

Arkivsak

Kort beskrivelse
Småskala pilot prosjekt som har som mål å bygge biogassanlegg til opp 500.000 Kwh per år og bygge
av veksthuset av 500-1000m2 hvor vi vokse opp forskjellige typer av grønnsaker og blomster. Prosjekt
er samarbeiding mellom bønder Runo Berglund og Nils-Einar Samuelsen fra Kvalvik i Lyngen.
Prosjektbeskrivelse
Dette prosjektet er samarbeidsprosjekt mellom to bønder, Runo Berglund og Nils-Einar Samuelsen fra
Kvalvik i Lyngen.
Vår spennende og innovativt prosjekt har som ide til å bygge opp små skala Biogassanlegg som vil
bruke husdyrgjødsel og også vi skal bruke skogavfall fra skogen i Lyngen kommune.
Med størrelse av vår biogassanlegg kan vi produsert opp til 500.000 Kwh per år. Med dette energi skal
vi varme veksthuset hvor vi vokse opp forskjellige typer av grønnsaker og blomster.
Alt skal bli produsert til maksimum 50 personer eller 10 familier med hvem vi allerede har bekreftet
bestille av våre "grønne eske".
Vår mål er å skape bærekraftig utvikling av Lyngen kommune. Med vår prosjektet vi skal oppnå flere
viktige strategi mål som:
- prosjektet skal har direkte innflytelse for bedre livskvalitet i Lyngen kommune
- med vår prosjektet vi skal skape stor mulighet til å skape nye arbeidsplasser
- prosjektet skal gi makt til lokalsamfunnet i Lyngen kommune
- prosjektet skal har høy økonomisk påvirkning til hele Lyngen kommune
- vi skal produsert grønn og fornybar energi
Hvordan vi forsøkte å gjøre dette?
- som produkt vi skal har biogass, økologisk gjødsel og elektrisk energi
vi skal bygge opp veksthuset hvor vi vokse opp forskjellige typer av grønnsaker og blomster i hele
le året.
- i vår veksthuset vi skal produsert tradisjonell kortreist mat
- vi vil bruke andelslandbruk som nyskapene salgsmåten
Hva er fordelene med andre bønder og skogbrukere?
-1-
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andre bønder familie i Lyngen kommune skal ren sine gårder av husdyrgjødsel som er en stor
or problemer både til gård og miljø. Vi skal kjøpte husdyrgjødsel per m3 fra nesten alle bønder i
Lyngen hvem har kyr og lame gjødsel. Også andre bønder familier skal produsert andre slags av
kortreist mat hvilke vår bio-gård kan ikke produsert.
- Skogbrukere skal salg til oss skogavfall som nå de forlate i skog.
fra denne korte beskrivelsen er det åpenbart at prosjektet vil ha stor strategisk påvirkning i Lyngen
kommune.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Berglund, Runo
Org.nr:Nils-Einar Samuelsen

Kvalvika, Underfjellveien 55
9060 LYNGSEIDET
Kvalvik
9060 LYNGSEIDET
Sommarsetveien 5, C/O Arvid
Langård
9060 LYNGSEIDET

91564221

Slobodan Stokic

90561332
458 186 85

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjektet er ideen om at Norge er svært avhengig av mat import. Maten
uavhengighet er grunnleggende for alle bransjer og for alle samfunn.
Det Norge generelt står overfor med lav matproduksjon og høyt behov for mat import. Dette er
mer-mindre i orden i det nåværende tidspunkt når inntektene fra oljeindustrien er fortsatt høy, men
når vi tenker strategisk, i veien for moderne økonomisk og geo-politiske situasjonen, Norge allerede
har problemer med mat import fra Sør europeiske land.
I strategisk tankegang, er den beste løsningen for Norge å redusere denne maten avhengighet så mye
som mulig.
Her, på nordsiden av Norge er situasjonen enda verre, på grunn av tøffe og overveiende kalde
klimaforhold og kort dag tid om vinteren.
Vår idé er å utforske muligheten for matproduksjon i artict regionen. Siden clima er svært tøffe, må vi
bygge drivhus, men drivhusene trenger varme og elektrisk kraft system. I dag er prisen på elektrisk
energi svært lav, og man kan si at investe på elektrisk kraft oppvarming er nok. Men igjen, hvis vi
tenker strategisk, har vi å gjøre små gårder mer bærekraftig, så på grunn av at vi foreslår i vårt
prosjekt at bønder bruker husdyrgjødsel, fiskeolje, skogsavfall, matavfall og andre typer fornybare
energikilder.
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Bonden familier i en kommune må samarbeide og å være selvstanding og selvforsynte.
Prosjektmål
- å bygge opp veksthuset fra 500-1000m2
- å bygge opp biogassanlegg med årlig produksjon på 500.000 Kwh
å vokse opp ulike typer grønnsaker og blomster for opptil 50 personer i veksthuset som er
er oppvarmet fra biogassanlegget
- å produsere organisk gjødsel som et biprodukt
- å produsere og selge omfattende biogass og/eller elektrisk energi
Forankring
Vårt prosjekt som bidrar til den kommunale og fylkeskommunale mål for å bremse den raske
nedgangen i antall små bonde familier som forlater sine gårder og gå til storbyer .
Med dette prosjektet vil vi gi mulighet til lokalsamfunnet for å bli involvert gjennom produksjon og
handel med mat, biogass og organisk gjødsel.
Gjennom metoden for Andelslandbruk, vil vi klarer at kontantstrømmen sirkulasjon inne i kommunen
og å bli sugd ut til en annen del av landet (som er en mindre problem) og til utlandet (som er det
største problemet)
Dessuten er plasseringen av den potensielle drivhus / biogassanlegg mindre enn 10 km fra Furuflaten
som er industrielle sonen i Lyngen og der opererer blant annet Akva Ren selskap som produserer
fiskeolje, så logistikken vil være ganske funksjonell og operativ sammenligne med andre steder.
Også vårt prosjekt å bidra til de nasjonale målene for produksjon av biogass, samt for de nasjonale
mål for å øke andelen av gårder som produserer økologisk mat til 2020 år.
Prosjektorganisering
Vår Prosjektet ledes av Slobodan Stokic, ekspert i økonomi som allerede har erfaring fra lignende
prosjekter i utlandet Norge. Slobodan Stokic har 4 års universitet utdanning i økonomi, og han
allerede har mye erfaring i å håndtere den tilsvarende prosjekt i Serbia. Kopi av hans vitnemål og hans
CV er allerede gitt til Viggo Jørn Dale fra Lyngen kommune.
Slobodan Stokic organisert hele prosjektet og direkte underlagt ham er Runo Berglund og Nils-Einar
Samuelsen for den operative delen av prosjektet. Operasjonell del betyr at alle operasjoner som er
knyttet til logistikk, leveranser av materiale for å bygge biogassanlegg og veksthuset, ansette
arbeidskraft, etc. Det betyr at de skal rekruttere alt nødvendig arbeid som må jobbe på prosjektet.
Slobodan Stokic er ansvarlig for å finne de beste kost-nytte-selskaper som allerede har erfaring i å
bygge biogassanlegget og veksthus. Disse selskapene vil forsyne oss med kunnskap og ingeniører som
vi trenger for å bygge opp biogassanlegget og veksthuset. Han vil gjøre alt nødvendig rekruttering av
de høye profesjonelle selskaper. Selskapene og eksperter som vi vurderer å ansette på prosjektet er:
Morten Holvik og Mats Gustafsson fra Front Tech AS. Selskapet hadde konkurs i fjor, men dette
selskapet og de to sakkyndige ble leid inn for å bygge opp biogassanlegg på Tingvoll gård som er en
del av NORSOK. Om bedrifter som kan bygge drivhus vi tenker å ansette LOG AS eller Viemose
-3-
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Driboga. Firma som kan levere klimacomputer- klimareguleringsutstyr er LOG AS eller Elceta AS.
Vi forsøkte å ansette norske selskaper og lokal arbeidskraft, samt å kjøpe så mye som mulig norsk
materiale for å bygge veksthuset og biogassanlegget. Grunnen til det er at vi ønsker at
kontantstrømmen sirkulere inne i landet og å gjøre som mindre som mulig import.
Samarbeidspartnere
Det grunnleggende samarbeidspartnere i prosjektet er Runo Berglund og Nils-Einar Samuelsen og
Slobodan Stokic som prosjektleder. De vil direkte arbeider på prosjektet. De vil både samarbeide med
andre lokale bønder og med mange institusjoner som er nevnt nedenfor.
Ved siden av dem, på prosjektet vil samarbeide Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) med flere
forskere fra Tingvoll gård forskningssenter og representanter for Nibio i Tromsø. Også på prosjektet vil
samarbeide norske Gartner Association eller (NGF), Norsk senter for økologisk landbruk (NORSOK),
Økologisk Norge (OIKOS) og Norsk Landbrukrådgiving (NLR).
Fra andre organisasjoner, vil vi samarbeide med de Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Troms, Troms
Fylke og Sametinget .
Aktiviteter
Vår mål hva konkret skal gjøres med de midlene som tilføres prosjektet fra de ulike
finansieringskildene er investering i alt nødvendig materiell for å bygge opp biogassanlegg og
veksthuset.
Det betyr at vi bør kjøpe alt materiale som vi trenger for å bygge, så vel som vi trenger å kjøpe alt
utstyr for biogassanlegg som sentrale computer, materiale for siloer og kokere, utstyr for røring det
flytende avfallet inne i kokeren, alle rørsystemet, metan kompressor, polykarbonat glass for drivhus,
kunstig lys, vanning systemet, vifter og sentral computer for veksthuset og små flisforbrenning
system.
Også, vi trenger å bygge opp ytterligere sentral kontroll bygging av 20-30 m2, et tillegg til bod i tillegg
til veksthuset for utstyr og verktøy og deponering av grønnsaker og blomster før salg ut.
Målgrupper
Siden vårt prosjekt er småskala pilotprosjektet, ønsket vi å nå målgruppen på 30-50 personer eller
opp til 10 familier i Lyngen, om salg av grønnsaker. Vi vil at du nyskapende måte handelen med
landbruksvarer som kalles Andelslandbruk. Gjennom Andelslandbruk kunden vil ha stor mulighet til å
bestille type og mengde grønnsaker på forhånd. Når de legger inn bestillingen, vil de betale 30% på
forhånd som en garanti for at de vil kjøpe resten av bestille produkter på den tiden da de er klare for
salg. Dette er viktig trygghet for bønder. Bønder vil vite på forhånd hvilke typer og mengder de vil
produsere og vil være sikker på at de vil selge det ut etter grønnsakene vokser opp. Også en av
fordelene både for bøndene og kunder er at de kan direkte forhandle om prisen, uten mellomledd, og
dette er ganske bedre og mer lønnsomme insted de selger dette til noen grossist som vil videresalg
disse produktene for flere ganger. Vi planlegger å gjøre hjemmet levering av bestilte produkter til våre
kunder.
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Med biogassanlegg, er hovedmålet å varme det grønne huset og til å produsere nok elektrisk kraft for
kunstig lys, sentrale Clima datamaskiner, vifter og andre systemer. Vi er også planlegger å ha
overstiger biogass beløp som vi planlegger å komprimere og å selge ut i Tromsø for Tromsø bybusser.
Den organisk gjødsel er siden produktet, og vi har tenkt å koble våre gårder med alle gårder i Norge
som har behov for organisk gjødsel. Noe av organisk gjødsel vil vi bruke til vår egen produksjon.
Også er det potensielle markedet for å selge blomster utenfor Lyngen kommune.
Den største fordelen kan være det kommunale styret ta en beslutning som skole, barnehage og andre
offentlige kantiner bestemmer deg for å kjøpe hovedsakelig lokalt produsert mat. Hvis vi lykkes med
dette, kan de offentlige institusjonene være en stor kunder for våre produkter.
Resultat
Våre innsatsfaktorer vil være våre personlige finansielle investeringer, vårt jord, vår erfaring, kunnskap
og kompetanse i landbruket, fagkunnskap fra vår prosjektleder fra lignende prosjekter hvor han
jobbet, så vel som vår egen (Lyngen) arbeidsstyrken, som det allerede er beskrevet tidligere.
Med våre innsatsfaktorer, vil vi gjøre en rekke aktiviteter som vil føre oss mot målene våre. Disse
aktivitetene vil være fra utarbeidelse av forprosjekt gjennom å få forskningen informasjon fra
sekundære kilder som Nibio, NORSOK, OIKOS NORGE, AKVA REN og andre, om planlegging en
biogassanlegg og veksthuset med selskapene som er eksperter på dette feltet. Også samtidig vil vi
gjøre alle nødvendige forberedelser på land i Kvalvik hvor vi planlegger å bygge opp biogassanlegg og
veksthuset.
Alt dette aktiviteter vil føre oss til det siste målet, og dette er endelig bygging av småskala
biogassanlegg og drivhus opp til 500m2.
Men den endelige bygging av biogassanlegg og veksthuset er ikke slutten på våre aktiviteter. Det er en
begynnelse av våre hovedaktiviteter som vil føre oss til våre produkter og tjenester.
Våre sluttprodukter vil være grønnsaker (tomat, agurk, kål, salat, etc og blomster). Vi vil produsere
disse produktene i våre veksthuset som vil bli varmet fra den energien som vi vil produsere i vår egen
småskala biogassanlegg . Dessuten er dette våre viktigste produkter, men ved siden av at vi vil ha flere
bi-produkter som for eksempel svært høy organisk gjødsel som vi kan selge på det åpne markedet, vil
vi ha overstiger biogass som vi ikke vil bruke for biogassproduksjonsprosessen og at biogass kan vi
også selge for å åpne markedet, eller vi kan bruke det til våre traktorer. Det kan være betydelig
mengde elektrisk energi som vi har tenkt å bruke for vedlikehold av driften av vår biogassanlegg og
drivhus.
Når det gjelder tjenester til våre kunder, ønsker vi å engasjere en veldig ny og innovativ måte i
jordbruket som har blitt svært populære i Norge. Navnet på denne modusen for landbruksproduksjon
og handel er Andelslandbruk. Basen av Andelslandbruk er direkte handel mellom bønder og kunder.
Kundene vil kontrahert sesong eller anual type og mengde grønnsaker, og de vil betale 30% på
forhånd. Med denne modusen for handel, vil våre bønder vet hva de skal produsere for hele neste år
og hva som ikke skal produsere. Fremfor alt vil dette 30% av totalverdien være sikkerheten for våre
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bønder at kundene vil kjøpe bestilte produkter. Kundene og bønder vil forhandle om prisen på
produktet, og denne prisen vil være betydelig bedre at prisen som bøndene får fra grossister.
Selvfølgelig kan prisen være både bra for bønder og for kundene. På slutten, når produktene er klare
for salg, vil bøndene gjøre hjemkjøring i henhold til den dynamiske som de kontrakt med kundene.
Når vi snakker om brukereffekter, ved at brukerne vil få bedre priser og hjemkjøring , vil de få frisk og
lokalprodusert, kortreist mat som vil bli behandlet med vår egen organisk gjødsel. Dette vil være hele
prosessen fra jord til bord. Det viktigste er at våre kunder vil spise lokal, fersk og sunn mat og ved å
kjøpe fra våre bønder vil de støtter lokale økonomien. Kontantstrømmen vil sirkulere inne i
kommunen, og som vil ha høy økonomisk påvirkning på lokale økonomien.
Samfunnseffekter av prosjektet vil bli at oppstart av dette prosjektet vil være den første gnist for de
rekke aktiviteter or andre bønder og skogbrukere som vil ha ekstra inntekter fra kilder som nå
vurderer som avfall. Det fører oss til konklusjonen at oppstart av prosjektet vårt vil også skape nye
arbeidsplasser i Lyngen kommune og på lang sikt kan det hindre fraflytting fra Lyngen kommune
forårsaket av mangel på arbeidsplasser og dårlig jordbruk politiske mot småbønder. Vårt prosjekt vil
forene bønder på klynger. Alle av dem vil arbeide selvstendig, men sentralisert på Lyngen kommune.
Dessuten vil en av de store samfunnseffekter være ren natur og unngå forurensning. Vi vil ha ren stall
og vi vil ha ren energi og ren mat, og fremfor alt, vil dette være selv bærekraftig prosess.
Effekter
Vårt prosjekt er småskala pilotprosjektet som har som mål å utforske i virkelige situasjoner
muligheten for bærekraftig grønnsaksproduksjon i Nord-Norge.
Siden det er pilotprosjektet, er vi fokusert på den lille gruppen av klienter som er nummerert opp til
10 familier eller mellom 40 og 50 personer. På grunn av dette, vil vi bygge opp 500-1000m2 drivhus,
fordi om til resultatene fra NGF for en familie på fire personer det er behov på ca 100m2.
For eksempel hvis vi klarer å få tilskudd for den grønne huset opp til 500m2, så har vi behov for
500.000 kWh per år. For å produsere denne mengden energi vi trenger husdyrgjødsel fra 35-50 kyr
eller ca 500 sauer eller 500m3 av husdyrgjødsel per år. På dette beløpet må vi legge til 100m3 av
fiske-ensilasje og fiskeslam og vår leverandor av det compost skal bli Akva Ren selskapet fra
Furuflaten.
Som et backup-system, vil vi bruke skogsavfall og vi skal bygge opp en små flisfyringsanlegg som skal
produser energi av 150 Kwh per dag. Det er rundt ytterligere 55 000 kWh per år som ekstra kraft som
vi vil bruke for å opprettholde prosessen med etableringen av biogass, og som vi vil bruke for inntak
av kunstig lys, vifter og sentrale clima datamaskin inne i veksthuset.
Med dette systemet kan vi produsere ulike typer grønnsaker og blomster. Bare for eksempel, ifølge
statistikken, Norges befolkning spiser ca 36.000 tonn tomater pr år. Av dette er 12.000 tonn produsert
i Norge og 24.000 tonn er importert. Av agurker spiser vi 21.500 tonn. I Norge bor det 5 Millioner
mennesker og i Troms fylke ca 164.000. Med sammen konsum pr person ville Troms synd befolkning
Ärlig trenge: 30.000 m2 veksthus til tomater og 15.000 m2 til agurk.
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Hvis vi snakker om Lyngen sin befolkning på 3000 personer ville de klare seg med 270 m2 veksthus til
tomat og 107 m2 til agurk. Forutsetningen er helårsproduksjon med 240 W lys pr m2.
Derfor, det betyr at med mindre enn 400m2 av drivhus, kan vi levere hele Lyngen kommune både
med tomat og agurk.
Men, siden vårt prosjekt er småskala pilotprosjektet med sikte på å produsere ulike typer grønnsaker
for fokus gruppe på 10 familier eller 40-50 personer, trenger vi minst 500m2 av drivhus for å dekke
behovene til de 10 familier.
Det er også potensielt stort marked for organisk gjødsel og vi kan selge vår organisk gjødsel både som
flytende eller tørt, siden mengden av kompost etter fremgangs produksjon av biogass er nesten den
samme som den mengde som vi mates inn i kokeren.
Så snakker vi om potensial 500m3 av organisk gjødsel per år.
Når det gjelder mengden overstiger biogass, vi har ikke noen eksakte tall, siden vi ikke gjøre noen
dype forskning fordi vi er nå i den fasen av forprosjektet.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
2016 - August. Planlegging ferdig
2016 - Septembar. Prosjektarbeid og planlegging ferdig
2016 - October. Begynnelsen av å bygge veksthuset og biogassanlegget
2016 - December. Bygning ferdig og begynne å teste den biogassproduksjon og operativsystemer i
veksthuset
2017 - Januar - Mottak av bestillinger fra kunder og produksjonsstart.
2017 - April - 1.kvartal - Risikoanalyse om vinter produsert og konklusjon for videre arbeid besluttet
2017 - Juli - 2. kvartal - Risikoanalyse om våren produsert og konklusjon for videre arbeid besluttet
2017 - August - Rengjøring og vedlikehold av produksjonssystem .
2017 - Novembar - 3.kvartal - Risikoanalyse om sommeren produsert og konklusjon for videre arbeid
besluttet
2018 - Januar - 4.kvartal - Årlig risikoanalyse, analyser biogassproduksjon , produksjon og salg av
analyser, økologisk mat og gjødsel kvalitet analyser, kost-nytte-analyser
2018 - April - 1.kvartal - Risikoanalyse om vinter produsert og konklusjon for videre arbeid besluttet
2018 - Juli - 2. kvartal - Risikoanalyse om våren produsert og konklusjon for videre arbeid besluttet
2018 - Septembar - Full kontroll av total produksjonen og handel. Konsultasjoner med Nibio, Norsok,
Landbruk Nord og Innovasjon Norge om furter produksjon enten mot økende av biogassproduksjon
eller mot økt grønnsaker og blomster produksjon eller begge deler, eller bestemmer seg for å stenge
ned hele prosessen.
Kostnadsplan
Tittel
Biogassanlegg
Flisfyringsanlegg

2016

2017

2018

2 500 500
500 000

1 166 666
333 333

250 000
100 000
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2019

2020

SUM
3 917 166
933 333
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Veksthuset

2 337 000

1 212 501

100 000

3 649 501

Sum kostnad

5 337 500

2 712 500

450 000

8 500 000

2016

2017

2018

Egen kapital
Fylkesmannen i Troms
Innovasjon Norge
Lyngen kommune
Sametinget
Troms Fylke

2 625 000
250 000
1 912 500
100 000
200 000
250 000

250 000
1 912 500
100 000
200 000
250 000

250 000

Sum finansiering

5 337 500

2 712 500

450 000

Finansieringsplan
Tittel

2019

2020

2 625 000
750 000
3 825 000
300 000
500 000
500 000

100 000
100 000

8 500 000

Geografi
1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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SUM

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/494 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

27.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til rundballepresse - Runo Berglund
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte til rundballepresse
2 presse

Rådmannens innstilling
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt
til vurdering av søknaden, avslåes søknaden fra Rune Berglund.
Saksopplysninger
Berglund har søkt om støtte til kjøp av rundballepresse for utleie av tjeneste til andre.
Ressursgruppa i landbruket har vedtatt at man skal være en maskin-ring på minimum
3 medlemmer, og som er selvstendige drivere av en gård i drift.
Ifølge opplysninger i innsendte søknad er dette ikke tilfelle i denne søknaden.
Støtte vil således ikke være i samsvar med kommunens og de regionale vedtekter for
næringsfond.
Vurdering
Investering er allerede utført og uavhengig av eventuell støtte fra næringsfondet.
Søknaden gjelder utstyr for egen næring og ikke maskin-ring som har vært tildelingspraksis etter
anbefaling fra ressursgruppen for landbruket i Lyngen kommune.
Tilskudd vil derfor kunne være konkurransevridende og ikke i samsvar med vedtekter for
næringsfondet.
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Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden ikke næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår
rådmannen næringsutvalget i Lyngen kommune at søknaden fra Runo Berglund avslås.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0040

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Rundballepresse

Arkivsak

Kort beskrivelse
Investering i rundballepresse
Prosjektbeskrivelse
Har investert i rundballe presse claas 455 .
Pga stor etterspørsel på leiekjøring for pressing av rundballer måtte det invisteres i entrepenørpresse.
Har pr i dag 3-4 bønder fra lyngen som ser det greiere å leie inn en slik tjeneste kontra å gjøre
invisteringen selv. Har også 3 kontrakter utenfor lyngen.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Runo Berglund
Org.nr:989115731
Runo Berglund

underfjellveien 55
9060 LYNGSEIDET
underfjellveien55
9060 LYNGSEIDET
-

91564221

-

91564221
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Søkt i næringsfondet for Lyngen BioGård. Biogassanlegg og veksthus, ref nr 2016-0029

Spesifikasjon
Bakgrunn
Har drevet en del leiekjøring i form av rundballepressing senere år, det er økende etterspørsel av
denne tjenesten.
Er for små og middels store bruk lite lønnsomt å investere i slikt utstyr sjøl.
Prosjektmål
Kunne tilby tjenesten til omkringliggende bønder i hjem kommunen men også i omkringliggende
kommuner.
Har som målsetting å kunne ta flere oppdrag .
Har i perioder behov for en mann annsatt
Forankring
.
Prosjektorganisering
.
-1-
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Samarbeidspartnere
.
Aktiviteter
Rundballepressing
Målgrupper
Bønder lokalt og i regionen
Resultat
.
Effekter
.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Kontrakten løper fra juni 2016
Kostnadsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

Rundballepresse

570 000

570 000

Sum kostnad

570 000

570 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

Lyngen kommune
sg finnans
start innskudd /innbytte

100 000
389 000
81 000

100 000
389 000
81 000

Sum finansiering

570 000

570 000

Geografi
1902-Tromsø, 1933-Balsfjord, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

presse.pdf

452 163 30.04.2016

-2-
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/486 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til rundballepresse fra maskin-ring Samuelsen, Rognli og
Valø
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet til rundballepresse

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Samuelsen,
Rognli og Valø vedrørende støtte til rundballepresse innvilges med kr. 30.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
c) Dokumentasjon på samarbeidsavtale mellom deltakerne i maskin-ringen skal foreligge
før utbetaling finner sted.

Saksopplysninger
Gårdbrukerne Samuelsen, Rognli og Valø har søkt om støtte til rundballepresse for deres
maskineierlag. Ihht. retningslinjer fra Ressursgruppa for landbruket, anbefales det minimum tre
medlemmer i et maskineierlag som driver selvstendige enheter og gårder som er i drift.
Dette synes ivaretatt for denne søknaden. Dokumentasjon på formell avtale mellom
medlemmene i maskin-ringen kreves fremlagt før utbetaling av støtte.
Total kostnad på investeringen er kr. 625.000,- hvorav 150.000,- er søkt Sametinget og
kr. 50.000,- Lyngen kommunes næringsfond.
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Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.

Vurdering
Rundballepresse er t verktøy som er viktig for effektiv gårdsdrift, men kostbar investering for
den enkelte gårdbruker. Slikt utstyr oppfordres derfor fra ressursgruppa å inngå i en maskin-ring
for å spare den enkelte driftsenhet for investeringer i utstyr som fint kan deles og har en
begrenset sesong i forhold til bruk.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Maskin-ringen
Samuelsen, Rognli og Valø innvilges med kr. 30.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0028

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Søknad tilskudd rundballepresse

Arkivsak

Kort beskrivelse
Kristian Rognli, Frank Valø og Nils Einar Samuelsen søker om tilskudd til kjøp av rundballepresse.
Rundballepressen skal brukes til produksjon av rundballefor på 3 ulike gårder i Lyngen kommune. Alle
gårdene driver med sau.
Prosjektbeskrivelse
Dette samarbeidsprosjektet er til å kunne ha kapasitet til å utvide og fortsette med sau drift på 3
gårder i Lyngen. I og med at det er et sammarbeide mellom bøndene bidrar dette også til fellesskap,
og en mere effektiv og resurssparende drift på gårdene. Vi anser dette som en viktig innvistering, og
helt nødvendig for å kunne opprettholde produksjonen på gårdene.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Samuelsen, nils einar,
kristian rognli og frank va
Org.nr:982510554
Nils Einar Samuelsen

kvalvik
9060 LYNGSEIDET

-

Kvalvik
9060 LYNGSEIDET
Kjosen
9060 LYNGSEIDET

-

Kontaktperson
Prosjektleder

Frank Valø

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Maskinringen har ikke søkt om støtte, bare personlig for Nils Einar Samuelsen til driftsbyggning

Spesifikasjon
Bakgrunn
Bakgrunnen er at dette er in innvestering i høstelinja for 3 gårdbrukere. og er helt nødvendig for å
kunne drive gårdsbruk i dag, på såpass store gårder. I tillegg er dette et godt samarbeidsprosjekt,
mellom 3 bønder.
Prosjektmål
Det som er målet for innvesteringen, er videre drift på gårdene, og kunne høste de rundballene som
trenges til vinterfor for sauene
Forankring
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 3 aktører
Prosjektorganisering
-1-
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Prosjektet er organisert som en maskinring, med 3 likeverdige medlemmer, bestående av Kristian
Rognli, Frank Valø og Nils Einar Samuelsen
Samarbeidspartnere
Dette er et samarbeide mellom 3 saubønder. Det er likeverdige aktører og hver part eier 33,33% av
rundballepressen.
Aktiviteter
Middlene skal gå inn i finnansiering av rundballepressen
Målgrupper
Saudriften i Lyngen
Resultat
Det at det er god aktivitet og drift på gårdene i lyngen har stor betydning for Lyngen samfunnet, både
at kulturlandskapet holdes vedlike og det er folk som bosetter seg og innvesterer i Lyngen
Effekter
Effekter av innvesteringen er fortsatt drift på gårdene.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Sommer 2016. Innvesteringen gjennomført
Kostnadsplan
Tittel
Sum kostnad

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

625 000

625 000

625 000

625 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

Egenkapital
Lyngen kommune
sametinget

475 000
50 000
100 000

475 000
50 000
100 000

Sum finansiering

625 000

625 000

2017

2018

2019

2020

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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SUM

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/479 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til kjøp av rundballepresse fra maskin-ring Asgeir Larsen,
Eirik Larsen og Jan Arne Waltenberg
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra A. Larsen,
E. Larsen og J. A. Waltenberg vedrørende støtte til rundballepresse innvilges med
kr. 30.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
c) Dokumentasjon på samarbeidsavtale mellom deltakerne i maskin-ringen skal foreligge
før utbetaling finner sted.
Saksopplysninger
Gårdbrukerne Asgeir Larsen, Eirik Larsen og Jan Arne Waltenberg har søkt om støtte til
rundballepresse for deres maskineierlag. Ihht. retningslinjer fra Ressursgruppa for landbruket,
anbefales det minimum tre medlemmer i et maskineierlag som driver selvstendige enheter og
gårder som er i drift.
Dette synes ivaretatt for denne søknaden. Dokumentasjon på formell avtale mellom
medlemmene i maskin-ringen kreves fremlagt før utbetaling av støtte.
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Total kostnad på investeringen er kr. 515.000,- hvorav kr. 50.000,- er søkt Lyngen kommunes
næringsfond.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
Vurdering
Rundballepresse er t verktøy som er viktig for effektiv gårdsdrift, men kostbar investering for
den enkelte gårdbruker. Slikt utstyr oppfordres derfor fra ressursgruppa å inngå i en maskin-ring
for å spare den enkelte driftsenhet for investeringer i utstyr som fint kan deles og har en
begrenset sesong i forhold til bruk.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Maskin-ringen Asgeir
Larsen, Eirik Larsen og Jan Arne Waltenberg innvilges med kr. 30.000,- fra Lyngen kommunes
næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0036

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

tilskudd til kjøp av rundballepresse

Arkivsak

Kort beskrivelse
Inn kjøp av rundballepresse med pakker
Prosjektbeskrivelse
Sammarbeid med maskinring med forbindelse med slott

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Brødrene larsen
maskindrift
Org.nr:975974375
Asgeir Larse

Lyngenfjorveien 370
9060 LYNGSEIDET

97018699

Lyngenfjorveien 370
9060 LYNGSEIDET
-

-

Kontaktperson
Prosjektleder

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Fra samedigge

Spesifikasjon
Bakgrunn
For og lette arbeide med samarbeid og økonomien
Prosjektmål
Rundballepressing
Forankring
pressa
Prosjektorganisering
Har ver sin oppgave under slotta
Samarbeidspartnere
Asgeir Larsen
Eirik Larsen
Jan-Arne Waltenberg
Aktiviteter
-1-
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Høyeslotta
Målgrupper
Prasproduksjon
Resultat
Raskt og effektivt med sammarbeid
Effekter
Samfunsbesparelse med sammarbeid

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Innkjøpt 2015 men tas ikke i bruk for 2016
Kostnadsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

515 000

515 000
0

515 000

515 000

515000
Sum kostnad

SUM

Finansieringsplan
Tittel

2016

finansiering
Lyngen kommune

465 000
50 000

465 000
50 000

Sum finansiering

515 000

515 000

2017

2018

2019

2020

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Avtale om maskinsamarbeid1.doc

31 744 27.04.2016

-2-
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SUM

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/489 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om tilskudd til etablering av tilsynshytte fra Øystein og Liv Fossmo
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om tilskudd til oppføring av tilsynshytte

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Øystein og Liv
Fossmo vedrørende etablering av tilsynshytte med kr. 50.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Søknaden gjelder etablering av en tilsyns- og utleiehytte for både å effektivisere sanking av
beitedyr når dette er påkrevd, samt utenfor beitesesongen ha en utleiemulighet som vil styrke
gårdsdriften.
Det er allerede innvilget byggetillatelse på prosjektet.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
Vurdering
Dette er et positivt tiltak som vil både effektivisere driften samt gi mulighet for inntekter fra
utleie til eksempelvis turister. Flere næringsaktiviteter utover de tradisjonelle innen gårdsdrift
for å sikre driften av hovedvirksomheten er noe som er en ønskelig utvikling og derfor bør
støttes.
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Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Øystein og Liv
Fossmo innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0043

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Tilskudd til oppføring av tilsynshytte

Arkivsak

Kort beskrivelse
Vi, Øystein og Liv Fossmo driver gård på g.nr 92/1, 92/60 og 95/5. Vi har ca. 400 vinterfora sau. Vi har
søkt kommunen og fått byggetillatelse til oppføring av tilsyns- og utleie hytte på vår eiendom 95/5,
dette er sentralt beliggende i vårt beiteområde. Vårt beiteområde er fra Kjosen til Fastdalen og ei slik
tilsynshytte vil effektivisere tilsynet på sommeren og nedsanking på høsten, Vi driver i et krevende
topografisk område. Vi tenker utleie i vintersesongen.
Prosjektbeskrivelse
Vi har fått byggetillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven til tiltak-oppføring av bygning i
tilknytning til landbruk på eiendommen 95/5.
Tiltaket skal plasseres ved Langvannet på Vardo.
Tilsynshytte vil effektivisere gårdsdriften og dermed styrke grunnlaget for driften av gården.
Vi ser det som nødvendig å oppføre ei tilsynshytte da vi har våre beitedyr i et svært topografisk
vanskelig område. Tilsyn om sommeren er nødvendig og lovpålagt, dette behovet øker også når
besetningen er stor og at det forekommer rovdyr i området.
Plasseringen er gunstig både i forhold til at store deler av besetningen beiter i dette område og for
utleiemuligheter. Våre tanker er at vi vil effektivisere driften betraktelig da vi kan samle enkeltdyr og
småflokker i nærhet av tilssynshytta og kommer oss raskt ut igjen.
I forbindelse med tilsyn og nedsanking så er det behov for å leie inn hjelp, det vurderes som
nødvendig og tilrettelegge for overnatting og øvrig opphold dersom vær- eller andre forhold gjør
dette nødvendig.
Tilsynshytta vil være ca. 40 m2 og inneholde. 6 sengeplasser, cinderella toalett, solcellepanel.
Vi tenker å leie ut hytta i vinterhalvåret til lokalbefolkning eller tilreisende nordlys- og skiturister. Vi
ser dette som et unikt og ettertraktet område for turistene eller lokalbefolkning som ønsker å
tilbringe fritid i en fantastisk natur, flotte skiområder og nært til fjell.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Øystein Fossmo
Org.nr:979170661

Mortensnes
9060 LYNGSEIDET

97119682

-1-
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Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Kontaktperson
Prosjektleder

Øystein Fossmo

Mortensnes
9060 LYNGSEIDET
Mortensnes
9060 LYNGSEIDET

97119682

Øystein Fossmo

97119682

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Maskinsamarbeid Hansen/Fossmo til kjøp av rundballepresse og slåmaskin
- Samediggi- 100 000,- Næringsfond 50 000,

Spesifikasjon
Bakgrunn
Bakgrunnen er at pga besetningstørrelse ser man det som absolutt nødvendig å effektivisere.
Å drive gårdsbruk på denne størrelsen er en familiebedrift.
Liv har deltidsarbeid ved siden av gården og er en viktig ressurs for driften av gården. Øystein er
bonde på heltid, vi har to sønner, Håkon på 14 år og Øyvind på 11 år.
En slik tilsynshytte vil være forenlig med familien og vi kan sammen utføre tilsyn og sanking.
Bakgrunnen er også med tanke på generasjonsskifte.
Prosjektmål
-Få bygget tilsyns-/utleiehytte
- Øke effektivisering
-forenelig med familien
-mulighet for utleie i vinterhalvåret, selvkost.
-kunne tilby innleid arbeidskraft/gjeter overnatting i beiteområdet. kostnadseffektivt.
Forankring
Har vært behandlet av Lyngen kommunes jordbruksetat, og jordbrukssjefen har uttalt:
Eierne driver svært intensivt sauehold med sterk fokus på avl og oppfølging av besetning.
Driftsomfanget tilsier at det er behov for å effektivisere tilsynet, Beite\området er i stort omfang.
Etableringen av tilsynshytta på Langvannet Vardo vil gi påregnelig effektiviseringsgevinst.
Dette tiltaket faller inn under Landbruk Pluss og dermed kunne oppføres til landbruksformål i henhold
til gjeldene arealplan.
Av miljøvern- landbruks- og matdepartementets veiledning "plan- og bygningsloven og landbruk
pluss" fremgår at bruk til utleie i deler av året kan tillates for tiltak som faller inn under begrepet
landbruk pluss.
Prosjektorganisering
Vi planlegger å føre opp tilsyns-utleiehytte med eget arbeid. Øystein er snekker og har god erfaring
med oppføring av bygg (fagbrev).
Prosjektleder- ikke aktuelt.
Samarbeidspartnere
-2-
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Våre samarbeidspartnere er:
-andre gårdbrukere.
- samarbeid med Eide handel, merkevare Alpelam fra Lyngen.
-Alperingen 279, værring.
-Kjosen-fastdalen sankelag.
-Nortura
-maskinsamarbeid
Aktiviteter
Vi skal i prosjektperioden bygge tilsyns-utleiehytte for effektivisering av drift.
Målgrupper
-Først og fremst familien vår!
-innleid arbeidskraft
-utleie til lokalbefolkning
-utleie til turister.
Resultat
En stor effekt av tidsbruk på tilsyn og sanking.
Samle familien i arbeidet og til rekreasjon.
bi-inntekt til gården
Effekter
Større tilhørighet til drift.
Effektiv tilsyn og sanking.
mere attraktivt for generasjonsskifte på gården.
Større trivsel.
ved utleie, en bi-inntekt til gården eller selvkost.
ved utleie- øke utleie tilbud i skisesong (feb-Mai), ser på utfordringer for lokalbefolkning å få leid bolig
i Lyngen pga skiturister.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Planlagt oppstart av bygging i mai-2016. Vi skal føre opp bygget selv og har satt frist til 01.09.2017 for
ferdigstillelse. Vi tenker å få lukket bygget i år slik at vi kan bruke den til høsten under sanking.
Kostnadsplan
Tittel
Cinderella toalett,
Eget Arbeid (bygging av
tilsynshytte)
Elektrikker, Solcellepanel
Invetar, kjøkken, seng,
sofa etc.
Material/pipe
Sum kostnad

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

40 000

40 000

300 000
100 000

300 000
100 000

70 000
250 000

70 000
250 000

760 000

760 000

-3-
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Finansieringsplan
Tittel

2016

Egen kapital
Lyngen kommune

610 000
150 000

610 000
150 000

Sum finansiering

760 000

760 000

2017

2018

2019

2020

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-4-
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SUM

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/495 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

26.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte kjøp av nytt fiskefartøy fra Sara Karin AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte til nytt fiskefartøy

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Sara Karin AS med
kr. 50000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Sara Karin AS er et fiskebåtrederi hjemmehørende i Nord-Lenangen, etablert i 1989.
Rederiet har allerede to fiskefartøy, og ønsker nå å ekspandere sin virksomhet med ett nytt
fartøy. Bedriften sysselsetter et betydelig antall personer i kommunen.
Rederiet er tidligere innvilget kroner 150000,- til samme formål, men prosjektet er blitt
betydelig dyrere enn forutsatt og en søker derfor om en tilleggsbevilgning.
Næringsfondet gir sjelden tilleggsbevilgninger til samme formål, men prosjektet ansees å ha
såpass stor betydning for utviklingen i en relativt næringsfattig del av kommunen, slik at det er
anbefalt å gi en slik bevilgning denne gangen.
Rederiet har søkt om kr. 450000,- av en total investering på kr. 48000000,-. Dette ligger utenfor
de rammer næringsfondet har til rådighet, og innenfor Innovasjon Norges virksomhetsområde.
Det er søkt om finansiering her også fra Sara Karin AS.
Ved en tilleggsbevilgning på kr. 50000,- har kommunen totalt gitt kr. 200000,- til formålet.
Søknaden er i sin helhet vedlagt innstillingen.
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Vurdering
Søknaden om støtte er grundig og godt dokumentert. Etablering av ett ekstra fiskefartøy av
denne type i Nord-Lenangen vil ha positive ringvirkninger for hele bygdesamfunnet og
kommunen. Rådmannen anmerker at ytre del av Lyngen står overfor store utfordringer med
hensyn til demografisk negativ utvikling. Alle initiativ som kan skape varige arbeidsplasser er
det derfor viktig for Lyngen kommune å støtte opp under.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering ac søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Sara Karin AS
innvilges med kr. 50000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0035

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Søknad om støtte - nytt fiskefartøy

Arkivsak

Kort beskrivelse
Bygging av nytt kystfiskefartøy på 19,8 meter rigget for drift med snurrevad og reketrål.
Prosjektbeskrivelse
Sara Karin AS er et fiskebåtrederi etablert 01.01.1989 og er hjemmehørende i Nord-Lenangen.
Selskapet driver snurrevadfiske etter Torsk, Hyse og Sei nord for 62. Breddegrad med MS "Svebåen"
LIVC, og fjordrekefiske med fartøyet MS ”Sara Karin” LM4000.
Sara Karin AS skal nå satse videre innenfor fiskeriene ved å bygge et nytt fiskefartøy på 19,8 meter.
Fartøyet vil blir tilpasset en driftsopplegg som baserer seg på følgende:
- Fiske med snurrevad på konsesjonsbelagte fiskerier (torsk, hyse, sei)
- Fiske etter reker i Barentshavet og på fjordene ved kysten, (dobbeltrål)
som ikke er konsesjonsbelagt
- Tilpasninger som gir et driftsopplegg med minst mulig / hurtig PÅ/AV rigging
mellom fiskeriene (fisk VS reker) – smarte løsninger og logistikk i fabrikk
- Fangstene blir i all hovedsak konservert gjennom innfrysing i fabrikk
Prosjektet krever følgende fartøytilpasninger:
- Skrogmateriale (stål) og design som gir optimale drifts – og
kapasitetsforutsetninger
- Fartøy med største lengde 19,80 meter (65 fot), 8,5 m bredde tillater fiske
innenfor fjordlinjene (reker)
- Lastekapasitet; 1 rom på samlet 140 m3 (Ca. 70 tonn reker, evt. 80-90 tonn
fisk)
- Fabrikk med egne produksjonslinjer for fisk og reker. Individuelle platefryser
for fisk (vertikaldelt) og reker (horisontaldelt) for hhv. 24 og 5 kilos blokk
- Nyutviklet rekekoker med kapasitet på 800 kj.reker pr.time og som gir en
mer ensartet kvalitet på rekene. Størrelsessortering i fabrikk for reker har
kapasitet på 500 -1000 kj.pr.time.
- Godkjent for aktivitet i fartsområde Havfiske II (fiske og fangst i alle farvann
unntatt farvann med åpen/ spred drivis utenfor 200 nautiske mil av
grunnlinjen)
- Hovedmotor på 1000 hk
- 3 stk. 2-manns lugarer og 1 skipperlugar (7 personer)
-1-

53

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no
Prosjektet er unikt på landsbasis da det per i dag ikke eksisterer et fartøy under 20 meter som er
designet med separate fabrikker for ombordproduksjon av både hvitfisk og reker, og som samtidig er
rigget for nedfrysing av fangsten. Designet gir innovative, gjennomtenkte og moderne
logistikkløsninger som ivaretar både kvalitet, sikkerhet og komfort om bord. Prosjektet vil trygge
eksisterende arbeidsplasser og føre til ytterligere 2,5 årsverk som skal inngå i turnusordning. Totalt vil
selskapet engasjere 7 heltidsfiskere.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Sara Karin AS
Org.nr:953304759
Oddgeir Krag

Nord-Lenangen
9068 NORD-LENANGEN
Nord-Lenangen
9068 NORD-LENANGEN
Nord-Lenangen
9068 NORD-LENANGEN

90522771

Oddgeir Krag

90522771
90522771

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
* Innvilget kr 150.000,- i bagatellmessig støtte til prosjektet fra Lyngen
kommune 1.kvartal 2015.

Spesifikasjon
Bakgrunn
Hvorfor nybygg?
* Fremtidig generasjonsskifte og satsing innenfor fiskeriene
- Erik-Andre Krag Brose (sønn til Oddgeir) skal som familiemedlem og eier føre
selskapet videre inn i fremtidens fiskerinæring
- Et mer moderne, effektivt og attraktivt fartøy som gir god lott til mannskap
- Delta i utviklingen av lokalsamfunnet ved ansettelse av ytterligere
mannskap
* Fartøy med fleksibilitet som gir større omsetning og bedre lønnsomhet
- Levering av frossen fisk og reker
Fryst fisk gir generelt høyere pris på fisken levert på første hånd
Kokte innfryste skallreker oppnår høy betaling i markedet både nasjonalt og
internasjonalt
* Sparte drifts – og vedlikeholdskostnader
- Overgang fra tre til stål
- Færre ilandføringer gir sparte bunkersutgifter
* Lysten til å stifte familie og bosette seg i Lenangen - Lyngen kommune
- Medeier og arvtaker til rederiet, Erik-Andre, er født og oppvokst i
fiskerimiljøet i Nord-Lenangen og er per i dag samboer.
Bygda og kommunen har behov for unge mennesker i etableringsfasen som
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ønsker å bygge hus og stifte familie. Bare på den måten kan folketallet økes
gjennom nye generasjoner
Søknad om støtte:
- Sara Karin AS har tidligere fått innvilget støtte fra Lyngen kommune på kr.
150.000,- til gjennomføring av prosjektet (januar-februar 2015). Grunnen til
at vi søker om tilleggsbevilgning er at investeringskostnadene blir ca. kr. 6,5
mill. høyere enn opprinnelig beregnet i januar 2015. Samtidig hadde det
opprinnelige budsjettet en stram finansieringsramme gjennom opplåning fra
bank (Innovasjon Norge), og der det ikke er rom for å øke belåningen
ytterligere. Dette betyr at vi har vært nødt til å reise ytterligere egenkapital
for at prosjektet skal kunne realiseres, samt skaffe til veie annen kapital.
I en slik presset finansiell kapitalsituasjon som vi nå befinner oss vil støtte/
tilskudd på samlet kr. 450.000,- fra Lyngen kommune virke utløsende for at
prosjektet skal kunne realiseres slik forutsatt, og med de nyvinninger dette
representerer. Vi håper derfor at Lyngen kommune kan innta denne
innovasjonsrollen og på den måten bli en stolt "deleier" av et helt nytt
fiskefartøy slik her beskrevet, med base i Nord-Lenangen.
NB! Prosjektet er ikke tilskuddsberettiget fra Sametinget eller Innovasjon Norge
Prosjektmål
Resultatmål:
- Et moderne fiskefartøy med nye innovative logistikk - og teknologi løsninger
som er praktiske og effektive i bruk ved fiske, produksjon og konservering av
hvitfisk og reker
Effektmål:
- Et fiskefartøy som kan fungere som en ledestjerne og motivasjonsfaktor for
andre fiskebåtrederi i kommunen
- Større omsetning og inntjening pr. kilo omsatt hvitfisk - spesielt hyse og sei
- Større omsetning av reker fra Barentshavet, og bedre inntjening pr. kilo
omsatt reke
- Rekruttering av godt kvalifisert mannskap med bolyst i Lyngen
- Sette Lyngen kommune på kartet når det gjelder satsning på innovasjon og
sysselsetting innenfor marine næringer
Forankring
Prosjektet er forankret i Troms Fylkeskommune`s regionale planstrategi for næringsutvikling innenfor
marine næringer, og Lyngen kommune`s strategiske næringsplan.
Prosjektorganisering
Prosjekteier:
Sara Karin AS
Prosjektleder:
Oddgeir Krag. Har over 35 års erfaring fra fiskerinæringa.
Skipper på eget fartøy i over 30 år. Kystskippersertifikat.
Prosjektoppfølging: Marin Design AS. Arkitekt av fartøyet. Har
-3-
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oppfølgingsansvaret for byggeprosessen i Polen og
Danmark
Samarbeidspartnere
Innovasjon Norge: Langsiktig Lånefinansiering
Sparebank 1 NN: Byggelån
Lyngen kommune: Bidragsyter gjennom finansiell støtte/tilskudd
Aktiviteter
*Bygging av fartøyet:
Verftet Poltramp Yard i Polen
*Utrustning/instrumentering: Det meste av utrustning kommer fra Norske
leverandører men blir montert/ installert i Polen
* Fabrikkutrustning:
Blir utført i Danmark
* Fiskeriutrustning:
Lenangen Fiskeriservice AS skal levere
fiskeriutrustningen
Målgrupper
Sara karin AS vil, så langt det er mulig, besørge salg av våre fangster av fisk og reker til nærliggende
mottak i Troms. Dette i tråd med vårt ønske om at det i fremtiden skal finnes et godt utvalg av
levedyktige fiskeindustribedrifter langs kysten av Troms og Finnmark som kan videreforedle,
markedsføre og selge Norsk Sjømat i et globalt marked.
I regionen vil det eksempelvis være mulig med direkte salg av frossen fisk til:
Norfra, Torsvågbruket AS
Norway Seafoods
Brødrene Karlsen AS
Nergård Senja AS
I dag er det i all hovedsak Stella Polaris i Kårvikhamn som kjøper frosne rå reker direkte fra fiskeflåten,
mens Lyngen Reker i all hovedsak tar i mot ferske og kokte skallreker. Norway Prawn, som er salg og
markedsselskap for Stella Polaris AS og Lyngen Reker AS, kjøper kokte frosne skallreker pakket under
navnet ”Svalbardreker”.
Resultat
- Et moderne fiskefartøy med nye innovative logistikk - og teknologi løsninger
som er praktiske og effektive i bruk
- Et fiskefartøy som kan vise vei og inspirerer bransjeaktører lokalt/ regionalt
til idèutvikling og innovasjon
Effekter
Større omsetning og inntjening pr. kilo omsatt hvitfisk - spesielt hyse og sei
- Større omsetning av reker fra Barentshavet, og bedre inntjening pr. kilo
omsatt reker
- Rekruttering av godt kvalifisert mannskap med bolyst i Lyngen
- Større salgsaktiviteter gjennom bruken av Lenangen Fiskeriservice AS som
har forretningsadresse - og skatter til Lyngen kommune
-4-
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- Sette Lyngen kommune på kartet når det gjelder satsning på innovasjon og
sysselsetting innenfor marine næringer

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
- Planleggingen startet i januar-februar 2015
- Oppstart bygging i Polen i mai 2016
- Fartøyet blir flyttet til Danmark i april 2017 for fabrikkutrustning
- Sluttføring og overlevering i juni 2017
- Dåp i Nord-Lenangen sommeren 2017
Kostnadsplan
Tittel

2016

Båt/skrog
Fabrikklinje
Fiskeriutrustning
Sløyelinje

40 000 000

Sum kostnad

2017

2018

2019

2020

SUM

5 000 000
1 000 000
2 000 000

40 000 000
5 000 000
1 000 000
2 000 000

40 000 000

8 000 000

48 000 000

2016

2017

Finansieringsplan
Tittel

2018

2019

2020

SUM

Egenkapital
Innovasjon Norge
Tilskudd - Lyngen
kommune

8 050 000
39 500 000

8 050 000
39 500 000

450 000

450 000

Sum finansiering

48 000 000

48 000 000

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Generalarrangement_nybåten.pdf

612 986 30.04.2016

Profiltegninger_nybåten.pdf

561 515 30.04.2016
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/453 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

29.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om kjøp av båt til havfisketurisme fra RG Service Reidar Gangsø
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - RG Service Reidar Gangsø

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra RG Service
Reidar Gangsø vedrørende kjøp av båt innvilges med kr. 40.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
RG Service Reidar Gangsø har drevet med snekkertjenester, renseri og vask, samt utleie av
fritidsbolig, båt og utstyr siden 1995 i Nord-Lenangen. I 2015 etablerte firmaet et servicebygg i
Nord-Lenangen for å ivareta behovet for sanitærtilbud i området. Bedriften har i dag en
overnattingskapasitet på 11 senger, og har et godt samarbeid med Visit Lyngenfjord. De vil nå
utvide med en båt for havfiske overfor turister.
Det er en totalkostnad på kr. 218.000,- hvorav det er søkt om et tilskudd på kr. 76.000,- fra
Lyngen kommunes næringsfond.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
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Vurdering
Firmaet har vært etablert lenge og er et viktig bidrag i en del av kommunen som er fattig på
næringsaktiviteter og som har merket fraflytting godt. Dette er en investering som vil styrke
bedriften ytterligere.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra RG Service Reidar
Gangsø innvilges med kr. 40.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/421 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

29.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte kjøp av båt fra Lyngen Båtopplevelser AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Båtopplevelse

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Lyngen
Båtopplevelser AS vedrørende kjøp av båt innvilges med kr. 50.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Lyngen Båtopplevelser AS skal investere i en større båt for havfiske, hvalsafari og transport.
Etter hvert er det også planer om å kunne tilby turister en totalpakke som inneholder
overnatting.
I Nord-Lenangen er det ikke tilbydere av akkurat denne type båt, og det vil være et nytt segment
i området og ikke i konkurranse med andre.
Totalkostnadene for investeringen er kr. 4.093.000,- hvorav kr. 150.000,- er søkt Lyngen
kommune.
Søker opplyser at Sametinget har bevilget kr. 300.000,-.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.

65

Vurdering
Et tilbud av denne art vil være et godt supplement innen en raskt voksende del av reiselivet i
denne delen av kommunen, og tilrådes støttet.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen
Båtopplevelser AS innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/429 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

29.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte fra Lyngsalpan Cruise ANS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Soknad-2016-0027

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Lyngsalpan
Cruise ANS vedrørende utvidelse av sin virksomhet innvilges med kr. 50.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Lyngsalpan Cruise ANS eier og driver to nyere hytter og to større båter for utleie.
De ønsker nå å utvide sin virksomhet ytterligere gjennom å overta en eksisterende bolig og
oppgradere denne.
Totalkostnad er på kr. 1.070.000,- hvorav kr. 150.000,- er søkt fra Lyngen kommunes
næringsfond.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
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Vurdering
Lyngsalpan Cruise ANS har over flere år bygget opp en meget god virksomhet innen reiseliv i
en del av kommunen som har vært preget av fraflytting og mangel på arbeidsplasser.
Bedriften ønsker nå å utvide sin virksomhet, noe som vil skape arbeidsplasser samt gi
ringvirkninger til andre aktører innenfor reiselivet.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Cruise
ANS innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.

71

Fra: RF13.50 (ikkesvar@regionalforvaltning.no)
Sendt: 15.04.2016 09:38:09
Til: Post Lyngen
Kopi:
Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2016-0027
Vedlegg: Soknad-2016-0027.pdf
Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.
Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.
Referansenummer: 2016-0027
Søknadsnummer: 2016-0027
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Tilskudd utvidelse/oppgradering av bedrift
Innsendt: 15.04.2016
Prosjekteier: Lyngsalpan Cruise ANS
Kontaktperson: Arvin Eikrem
Bruker(brukernavn): Arvin Eikrem (Lyngsalpancruise)
E-post(bruker): arvineikrem@hotmail.com
Mvh,
Lyngen kommune

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

72

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Søknad
Søknadsnr.

2016-0027

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Tilskudd utvidelse/oppgradering av bedrift

Arkivsak

Kort beskrivelse
Kjøp av hytte samt oppgraderinger av denne for utvidelese til bedriften
Prosjektbeskrivelse
Lyngsalpan Cruise eier og driver 2 stk nyere hytter for utleie, samt 2 større båter til samme
formål.formål. Margith Eikrem har i mange år eid og drevet en hytte på ca. 125 m2 for utleie ( Lyngen
Feriehus) og opparbeidet seg en ganske så stor bekjentskapskrets. Hun ønsker nå pga alder å avvikle
dette foraktet. Lyngsalpan Cruise har således fått til en intensjonsavtale om kjøp av denne
hytten.Hytten har tilhørende badstue og fint uteområde. Hytten bør oppgraderes med nytt kjøkken
og samtidig anskaffe jaccuzzi til bruk av hyttas gjester. Dette for å holde samme høye standard som de
2 nye hyttene Lyngsalpan Cruise eier.
Margith vil da også overføre de bookingene hun allerede har på hytten for sommeren 2016 til oss.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Lyngsalpan Cruise ANS
Org.nr:994047221
Arvin Eikrem

Vågveien 2
9068 NORD-LENANGEN
Vågveien 2
9068 NORD-LENANGEN
-

91194460

-

91194460
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Støtte fra Lyngen Kommune Næringsfond for kjøp av ny Viknes 1080 til nesten 3,5 mill samt kjøp av
1/4 av betong kaianlegg i Nord-Lenagen.
Støtte fra Samtinget for oppføring av ny hytte samt innkjøp av Viknes 1080

Spesifikasjon
Bakgrunn
Lyngsalpan Cruise har fullbooket sine 2 hytter fra starten av mars og ut mai til skiturister.
Sommersesongen ser også bra ut. Pga. stor etterspørsel på hytter fra vår egen skiguide som vi har en
4 års avtale med, er det behov for utvidelse til litt større hytter med høy standard.
Siden Margith Eikrem nå velger å avslutte sin viksomhet med hytteutleie, har man fått tilbud om
overtakelse av denne. Hytten til Margith Eikrem ligger da også i umiddelbar nærhet til Lyngsalpan
Cruise sine hytter, noe som er positivt for driften av disse.
Hytten bør ha en "ansiktsløftning/oppgradering" for å holde en høy standard til våre gjester og er
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tilnærmet lik de fasiliteter som våre 2 nye hytter har.
Prosjektmål
Å kunne tilby flere gjestedøgn siden etterspørselen for større hytter med god plass og høy standard er
stadig voksende. Vi vil dermed være meget konkuransedyktig på marked i et segment av store hytter
som er mangelvare i ytre Lyngen. Samtidig vil dette generere flere båtturer for Lyngsalpan Cruise sine
båter.
Forankring
Lyngsalpan Cruise har sin forankring i Nord-Lenangen der hvor selskapet drives fra og eiere av
selskapet er vokst opp. LC har da også primært satset på Lyngen kommune som sitt nedslagsfelt og
tilbyr derfor alle å oppleve det Lyngen har å tilby.
Prosjektorganisering
Daglig ledere og eier av LC, Arvin Eikrem, har den overorndnede prosjekteringen av alle tiltak i
selskapet, i nært samarbeide med Ole Johnny Pederesen, som eier 50% av selskapet.
Eikrem har sold bakgrunn i sitt arbeide, da han har drevet i denne branslen i 6 år og har også sfaglig
støtte fra Margith Eikrem i sitt arbeide med utleie av hytter.
Samarbeidspartnere
Hovedsamarbeidsparter er Ascent Decent som leier/opsjon på hytte og båter fra 1. mars tom. 31.mai
med en 4 års avtale. Denne avtalen utløser også min 30 tuere med RIB til sine gjester i samme
tidsrom.
Jobber også tett mot Lyngen tur- og Havfiskesenter i Nord-Lenangen,Lyngen Camp,Mafre AS,
og Artic Panorama Logde i nærområdet.
Vider har man over tid opparbeidet seg en "fast kundegruppe" som kommer tilbake år etter år for
fiske i Lyngen, samt de nye turister disse drar med seg.
Utenfor Lyngen har man et godt samarbeide med Malangen Resort, Tromsø Adventure, Tromsø
Villmarksenter og Natur og utfordring ( Tromsø). Man holder nå også på å knytte opp kontakter med
andre operatører for et tettere samarbeide.
Aktiviteter
Hovedsakelig transport av skiturister og fisketurister, samt utleie av hyttene.
Vi tilbyr også hvalsafari i sesongen for dette.
Nordlyopplevelser kommer på programmet høsten 2016.
Isfisketurer, fjellvandring i sommerhalvåret med egen guide vil også bli nytt av året.
Selskapet eier også en 30''''RIB hvor man i de 2 siste årene har gjort innvesteringer på nesten
500.000.
i fornying av utstyr/motor. Her kjører vi ulike fjordcruise i Lyngen området samt havrafting og
fjordcruise med ørnesafari og ellers transport ved behov. Er med på å gi et helhetlig tilbud til
turistene og er veldig populært.
-2-
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Målgrupper
Alle som som ønsker å tilbringe sin ferie /fritid, hovedsakelig i Lyngen området og ønsker
transport/opplevelser som i seg selv er unike med den beliggenheten og de tilbud som ønskes av
disse.
Resultat
Man er med på å bygge opp et unikt og meget godt produkt som selskapet til nå nesten ikke har
belånt og derfor på sikt vil gi god avkastning og kan gi flere årsverk. Man vil da også kunne dekke den
stadig økende etterspørselen for hytter av større størrelse og den kundegruppen som vi allerede har
bookingavtale med.
Effekter
Er med på å gi Lyngen området et bedre helhetlig tilbud og setter denne bedre på verdenskartet.
Bidrar også med på å styrke de tilbud som finnes i nærområdet ved økt omsetning.
Er med på å tilby tjenester som ingen har i nærområdet og vil gjøre det mer attraktivt å tilbringe sin
feire der.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Overtakelse av hytten 01.05.16 og oppstart med oppgraderinger sommer 2016
Kostnadsplan
Tittel
installasjon av jaccuzzi
Justering/opparbeidelse
av uteområde
Kjøp av hytte M.Eikrem
Oppgradering av kjøkken
Utskifting av
møbler/innventar
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel
Egenkapital
Egne midler
Lyngen kommune
Lånetilsagn Sparebanken
NN
Rentefritt lån slektinger
Sum finansiering

2016

2017

2018

2019

2020

110 000

SUM
110 000

0
800 000
75 000

25 000

40 000

20 000

1 025 000

45 000

0

2016

2017

2018

200 000

0

25 000
800 000
75 000
60 000
1 070 000

2019

2020

SUM

150 000

200 000
45 000
150 000

500 000
175 000

500 000
175 000

45 000

1 025 000

45 000

Geografi
1938-Lyngen
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Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/40 -4

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

29.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til kjøp av fiske- og passasjerbåt fra Ørafisk AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet til kjøp av fiske og passasjerbåt

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Ørafisk AS med
kr. 50.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Ørafisk AS eier Lenangen Brygger AS som driver innen reiselivsmarkedet.
Sistnevnte ble etablert i 2014 og tilbyr 22 overnattingsplasser og 5 utleiebåter.
De ønsker å investere i en større båt som også skal registreres med egen kvote.
Dette innebærer en ny arbeidsplass.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.

Vurdering
Kombinasjonen av turisme og kvote for fiske, gjør at dette kan bli et meget lønnsomt prosjekt.
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Denne delen av kommunen trenger flere arbeidsplasser, og tiltaket ansees som positivt og med
gode muligheter for ringvirkninger.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Ørafisk AS innvilges
med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/480 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om driftstilskudd/etablering av fiber fra Spillavhengighet Norge
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - 2016

Rådmannens innstilling
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt
til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Spillavhengighet Norge avslås.
Saksopplysninger
Det er søkt om driftstilskudd til Spillavhengighet Norge med formål etablering av fibertilkobling
for den daglige drift, da dagens løsning er lite stabilt.
Søknad er vedlagt sakspapirene.
Vurdering
Næringsfondet har ikke anledning å gi driftstilskudd. Søknaden må derfor avslås.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Spillavhengighet
Norge avslås.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0037

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Støtte til tilkobling på fiber

Søknadsår 2016

Arkivsak

Kort beskrivelse
Det er nå mulig for de som bor på strekningen Lyngseidet koppangen å koble seg på fibernettet. Dette
til en pris på kr 9900 kr.
Spillavhengighet Norge har i dag kontor på Drabeng i boligen til Lill-Tove og Ronny Bergmo.
Spillavhengighet Norge er registrert i Lyngen. Basen til organisajsonen ligger i Lyngen.
Lill-Tove Bergmo er pr i dag ansatt som daglig leder i organisasjonen i 60% stilling
Prosjektbeskrivelse
I dag har organisasjonen ADSL fra Telenor som nettleverandør. Av ulike årsaker er dette et dårlig
nettverk som byr på daglige utfordringer i forhold til drift. Organisasjonen er helt avhengig av å ha et
stabilt nett for å kunne gjennomføre de daglige gjøremålene og ha en stabil drift.
Spillavhengighet Norge har med sjeldenhet søkt om støtte til drift fra Lyngen kommune. Slik
organisasjonen ser det, så bidrar organisasjonen med mye positivt for Lyngen kommune. Både i
forhold til å markedsføre kommunen og at organisasjonen har sin base i Lyngen med 1 ansatt.
Kort beskrivelse av Spillavhengighet - Norge:
Spillavhengighet Norge - eks PTS Norge - ble til i 2002. I 2003 var organisasjonen et prosjekt underlagt
Øst-norsk Kompetansesenter.
Vinteren 2004 ble organisasjonen stiftet som en landsdekkende organisasjon for pårørende.
I 2011 vedtok organisasjonen å bli en familieorganisasjon, altså både for pårørende og for de
spillavhengige. Dette er den største strukturendringen organisasjonen har gjort noen gang.
Organisasjonen er aktiv i samfunnsdebatten, og det arbeides kontinuerlig for å danne
nettverksgrupper for berørte. Spillavhengighet - Norge har som mål å spre kunnskap og informasjon
til befolkningen.
Rammet av brann:
Juni 2014 mistet organisasjonen alt av kontorutstyr, reklamemateriell med mere i brann. Det oppsto
brann i boligen der kontoret til organisasjonen var etablert. Dette bidro til store ekstra utgifter.
Organisasjonen hadde ikke forsikring.
Det har krevd mye ressurser for å bygge opp igjen databasen til organisasjonen.
Spillavhengighet Norge søker om kr 13 000 til å koble seg på fibernettet. Dette er da inkludert
eventuelt gravearbeid.
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Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Spillavhengighet Norge
Org.nr:986595805
Lill-Tove Bergmo

Oladalen 10
9060 LYNGSEIDET
Oladalen 10
9060 LYNGSEIDET
Oladalen 10
9060 LYNGSEIDET

95230375

Lill-Tove Bergmo

40245809
40245809

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
I dag har organisasjonen ADSL fra Telenor som nettleverandør. Av ulike årsaker er dette et dårlig
nettverk som byr på daglige utfordringer i forhold til drift. Organisasjonen er helt avhengig av å ha et
stabilt nett for å kunne gjennomføre de daglige gjøremålene og ha en stabil drift.
Prosjektmål
Stabil netttilgang slik at organisasjonen kan gjennomføre sin daglige drift uten begrensninger pga
nettet. Organisasjonen har mange møter som foregår over nettet (skype Buisness).
Forankring
Organisasjonen har en nasjonalt nedslagsfelt. Dette betyr at også familier i Lyngen benytter våre
tjenester på lik linje som andre i andre kommuner.
Prosjektorganisering
Tilkobling på fibernettet på strekningen Lyngseidet - Koppangen.
Samarbeidspartnere
Ingen.
Aktiviteter
Tilkobling på fiber.
Målgrupper
Ingen.
Resultat
Stabilt nett.
Effekter
Stabilt nett

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Denne tilkoblingen er tenkt så lenge organisasjonen har sin base i Lyngen.

-2-

85

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no
Kostnadsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

13000

13 000

13 000

Sum kostnad

13 000

13 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

Lyngen kommune

13 000

13 000

Sum finansiering

13 000

13 000

2017

2018

2019

2020

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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SUM

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/493 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

27.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til drivstoffanlegg Svensby Tursenter AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte til drivstoffanlegg

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Svensby Tursenter
AS vedrørende etablering av drivstoffanlegg med kr. 75.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
I denne delen av Lyngen kommune er det ikke mulighet for å kjøpe drivstoff. Nærmeste
drivstoffanlegg befinner seg på Lyngseidet eller i Tromsø.
Dette er en utfordring både for bedriftene, landbruk og turismebedrifter og lokalbefolkningen i i
denne delen av kommunen.
Imidlertid overstiger søknadens kostnader de rammer Lyngen kommunes næringsfond har som
øvre grense, og mulighet for å støtte slik søknaden anmoder om, med en totalkostnad på kr.
860580,- hvorav kr. 430000,- er søkt næringsfondet. Søker anbefales derfor å søke om
finansiering både fra Sametinget og Innovasjon Norge til prosjektet, samt se på mulighetene for
et samarbeid med leverandører av drivstoff.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
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Vurdering
Et drivstoffanlegg i denne delen av kommunen vil være til stor nytte for næringsliv og
innbyggere, og gi positive ringvirkninger.
Anlegget vil ikke være i konkurranse med etablerte anlegg i kommunen da disse ligger langt
unna.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Svensby Tursenter
AS innvilges med kr. 75000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0041

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Drivstoffanlegg Svensby Tursenter, Svensby

Arkivsak

Kort beskrivelse
Svensby Tursenter er totalt avhengig av å ha et drivstoffanlegg for bensin på sin eiendom på Svensby.
Dette for å kunne fortsette med fisketurisme om sommeren og scootersafri om vinteren.
Prosjektbeskrivelse
Svensby Tursenter AS skal anlegge et drivstoffanlegg på Svensby for å kunne fortsette å være en
opplevelses bedrift. Scootersafari og fisketurisme er to av de viktigste beinene til Svensby Tursenter
og høgger man de vekk så er Svensby Tursenter ikke mer - som en opplevelses bedrift i vekst.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Svensby Tursenter AS
Org.nr:962222757
Inge Storsteinnes

Svensby
9064 SVENSBY
Svensby
9064 SVENSBY
Svensby
9064 SVENSBY

91709936

Inge Storsteinnes

91709936
91709936

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Inge har drevet Svensby Tursenter i snart 30 år og bygd stein for stein.
Prosjektmål
Drivstoffanlegg Svensby vil gi mulighet til å videreutvikle Svensby Tursenter som en opplevelsesbedrift
sommer som vinter. I tillegg vil man med kortautomat på anlegget kunne betjene lokalbefolkninga i
området og også behov for drivstoff til det fgerdigstilte småbåtanlegget like ved drivstoffanlegget.
Det er en vinn vinn situasjon på flere felt og kan skape mye positiv blest om lokalsamfunnet med
mere.
Forankring
Drivstoffanlegget er forankret i de langsiktige planene for videreutvikling av Svensbvy Tursenter AS
Prosjektorganisering
Inge Storsteinnes er prosjektleder. Med seg har han styret i Svensby Tursenter AS

-1-

89

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no
Samarbeidspartnere
Samarbeidspartner er Svensby Utviklingslag v/Ole-Anton Teigen. SUL ser svært positivt på Svensby
Tursenter sine planer og håper de blir realisert så snart som mulig.
Aktiviteter
Det gir mulighet for videreutvikling av reiselivssatsinga på Svensby i regi av Svensby Tursenter og
andre. Uten dette drivstoffanlegget er det ikke mulig å drive motoriserte opplevelsesturer - verken
med snøscooter eller fiskebåter. Begge disse framkomstmidlene trenger bensin for å komme seg fra A
til B og tilbake igjen til A.
Målgrupper
Turister som vil ha opplevelseser i natur og på fjord. Bygdefolk og andre som har behov for bensin til
privat eller næring.
Småbåtfolket io Småbåthavna i umiddelbar nærhet til drivstoffanlegget
Resultat
Ved realisering av drivstoffanlegg , Svensby vil man være med å berge Svensby Tursenter og bidra til ei
positiv utvikling av reiselivet i denne delen av Lyngen kommune.
Effekter
Det vil gi store synbergieffekter og ha stor betydning for ei positiv utvikling av Svensby området

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Oppstart ca 1. juli og med ferigstilling innen utgangen av september 2016 - under forutsetning at man
får anlegget fullfinansiert - herunder også et økonomisk bidrag fra Lyngen kommunes næringsfond
Kostnadsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

Entreprenærarbeid
Tilbud bensintank
m/pumpe og terminal

384 000

384 000

476 580

476 580

Sum kostnad

860 580

860 580

Finansieringsplan
Tittel

2016

Egen kapital
Eget arbeid
Lyngen kommune
Lån

50 580
80 000
430 000
300 000

50 580
80 000
430 000
300 000

Sum finansiering

860 580

860 580

2017

Geografi
1938-Lyngen
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2018

2019

2020

SUM
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Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Drivstoffanlegg.pdf

1 120 951 01.05.2016

Kostnader bensinpumpe Svensby.html

1 756 236 01.05.2016

LMS ved A.Ribe.pdf

985 515 01.05.2016
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/488 -3

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

29.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til bedriftsutvikling fra M. Bjørklid AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra
M. Bjørklid AS vedrørende, bedriftsutvikling innvilges med kr. 50.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Søker M. Bjørklid AS har søkt om midler til bedriftsutvikling med vekt på utdanning av
personell for å kvalifisere disse til drift av båt for bruk innen turisme.
Bedriften har søkt næringsfondet om kr. 150.000,- av en totalkostnad på kr. 218.000,-.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
Vurdering
M. Bjørklid AS er en betydelig arbeidsplass i Lyngen kommune, og næringsutvalget ser det som
meget positivt at bedriften tenker på nye satsingsområder utover fergedriften. Søker opplyser at
sistnevnte er svært konkurranseutsatt og basert på anbud. Det er også av denne grunn viktig å ha
flere ben å stå på. Rederiet ønsker derfor å tilby sightseeing med båt på Lyngenfjorden.
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Tilbudet rederiet ønsker å fremme baserer seg på benyttelse av materiell de allerede eier, men de
trenger å få sertifisert personell for å tilfredsstille nødvendige krav til sertifisering.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra M. Bjørklid AS
innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0031

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Bedriftsutvikling utdanning

Arkivsak

Kort beskrivelse
For å få flere ben å stå på, samt utnytte alle ressurser i bedriften og skape flere arbeidsplasser ønsker
vi å utvide vårt forretningsområde. Bedriften har en båt som egner seg godt til turisme, men mangler
personell som kan føre båten.
Prosjektbeskrivelse
Utdanning av personell som kan føre båt, og på den måten utvikle bedriften til å kunne jobbe mot
turistsegmentet.
Dette er en etterspurt tjeneste som ikke finnes i vårt geografiske område p.t. Tankene er å kunne tilby
sightseeing i spesielt Lyngenfjorden, men også gi muligheter for å kunne bevege seg på lengre turer i
vårt fantastiske "blå" områder.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

M.Bjørklid A/S
Org.nr:811961272
Bernt Olav Johansen

Strandveien 4
9060 LYNGSEIDET
Strandveien 5
9060 LYNGSEIDET
Strandveien 5
9060 LYNGSEIDET

90661300

Bernt Olav Johansen

90661300
90661300

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Bedriftsutvikling, med mål om å sikre bedriften flere ben å stå på i en fremtidig usikker fremtid,
spesielt mtp at vi p.t. er utsatt for anbud, og det om relativt kort tid er nye anbudsrunder. Med å
allerede nå kunne starte med å utvide forretningsområdene våre vil vi kunne sikre bedriften og
arbeidsplassene, samt skape flere arbeidsplasser i bedriften.
Prosjektmål
Øke bedriftens inntekt, jobbe oss inn i turistsegmentet, i den hensikt å være bedre rustet i en
fremtidig usikker markedssituasjon i vårt nåværende segment. Når vi kommer i gang med dette vil det
i alle fall generere to årsverk i tillegg til de vi allerede har, og ventelig ytterligere flere innen kort tid.
Forankring
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Tiltaket forankres i bedriftens etablerte maritime kultur, som er hovedmarkedsområdet p.t.
Videre forankres prosjektet i uttalte etablerte satsningsområder i kommunen som har erklært turisme
som hovedsatsningsområde i den nære fremtid, noe for øvrig også fylkeskommunen har gjort.
Prosjektorganisering
Prosjektet organiseres med deltakelse på kurs hos NMKS (Norsk Maritim Kveldsskole). Arcos
sikkerhetssenter, og universitetet i Tromsø. Internt organiseres prosjektet av driftssjefen i selskapet.
Organiseringen gjennomføres iht etablerte plan og beslutningsprosesser i selskapet, samt gjennom
god og kontrollert budsjettstyring.
Samarbeidspartnere
Først og fremst vil det være naturlig å samarbeide tett med Bjørklids Ferjerederi A/S, som innehar
den evt. manglende maritime kompetansen selskapet måtte mangle. Videre vil prosjektet søke et
bredt samarbeid med allerede eksisterende aktører innenfor turismen i spesielt Lyngen, men også i
tilstøtende kommuner og andre naturlige geografiske områder, samt være inkluderende og innovativ i
forhold til evt nye aktører innenfor denne næringen.
Aktiviteter
Transport av turister. Tilbud om fiske turisme for de som ikke ønsker å gå i små båter. Generelt
tilbyder av charter turer i Lyngen og på havet for øvrig.
Utfordringene for gjennomføring av dette prosjektet er utdannelse og kostnader knyttet til dette. Det
anses som særdeles viktig for prosjektet/bedriftsutvidelsen at man får utdannet egne dedikerte
personer til å drifte prosjektet.
Det vil være av stor betydning for Lyngen som turist destinasjon å få på plass aktiviteter i forbindelse
med havet/fjorden, da denne er relativt lite utnyttet, og vi har signaler fra næringsaktører som
etterspør tilbud slik vi her planlegger.
Målgrupper
Alle turister som kommer til kommunen, eller der det feller seg naturlig å hente kunder. Videre alle
som ønsker å kjøpe charter turer til sjøs.
Det er stadig økende del av turistene som er interessert i opplevelser, og ikke de tradisjonelle
aktivitetene som innebærer "krav" om god fysisk form. De ønsker aktiviteter som inneholder liten
grad av fysisk aktivitet, men ønsker de opplevelser naturen kan gi, og gjerne være en del av denne
naturen, og kjenne elementene inn på kroppen, uten at de trenger å prestere fysisk.
Resultat
Resultatet er jo vanskelig å definerer før man har startet, men forventninger til resultatet er høye, og
potensialet for en drivverdig virksomhet er meget god. Opplevelsesbasert turisme er det mest
populære for tiden, og det som gir mest netto igjen til bediften.
Et forsiktig anslag av første driftsår basert på forsiktige estimat omsetning første år ca. kr. 3.000.000,
Effekter
Vi får et "nytt" tilbud innenfor opplevelsesbasert turisme, høyere aktivitet i regionen, et nytt produkt
området vårt kan tilby tilreisende, men også fastboende som ønsker et slikt tilbud.
Det vil gi økt omsetning, større sjanse for overlevelse for bedriften med flere ben å stå på og flere
arbeidsplasser.
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Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Første del av prosjektet styres av utdanningsløpet, når det er fullført ventelig medio juni er det
allerede klart til oppstart.
Kostnadsplan
Tittel
Diett alle kurs
Krise og
passasjerhåndtering kurs
Kurs/utd D5
Kurs/utdanning D5L
Medisinsk kurs for
offiserer
Overnatting alle kurs
Reise alle kurs
ROC Kurs
Sikkerhetskurs
Søknadsprosesser
myndigheter
Utdanning matros med
alle kurs
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

30 000

30 000

10 000
22 000
21 000

10 000
22 000
21 000

15 000
36 000
10 000
12 000
22 000

15 000
36 000
10 000
12 000
22 000

5 000

5 000

35 000

35 000

218 000

218 000

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

Egenandel personlig
Lyngen kommune
Tilskudd fra bedriften

18 000
150 000
50 000

18 000
150 000
50 000

Sum finansiering

218 000

218 000

Geografi
1902-Tromsø, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - Kåfjord, 1941-Skjervøy,
1942-Nordreisa

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/490 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til produktutvikling og markedsføring i Lyngen fra
Sørheim Brygge
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte til produktutvikling og markedsføring i Lyngen

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Sørheim Brygge
innvilges med kr. 40.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Sørheim Brygge er en veletablert reiselivsaktør i Lyngen kommune, som i samarbeid med tre
andre aktører; North Experience, Moment of Norway og Harriniva Hotels & Safaris arbeider
med å lage en filmpresentasjon av de aktiviteter som finnes i Lyngen. Filmen skal brukes som
markedsføring overfor internasjonale reiselivsaktører.
Totale kostnader for prosjektet er kr. 213.000,- hvorav kr. 53.000,- er søkt næringsfondet.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
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Vurdering
Prosjektideen er godt dokumentert, og det er seriøse aktører som samarbeider om
markedsføringstiltaket. Dette er et tiltak som vil komme Lyngen og regionen til gode og
anbefales derfor støttet.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Sørheim Brygge
innvilges med kr. 40.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0044

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Produktutvikling og markedsføring i Lyngen.

Arkivsak

Kort beskrivelse
Vi søker om midler for å drive markedsføring av kommunen, og få gjennomført besøk av diverse
reklamefilmselskaper som virkelig er begynt å se på Nord-Norge for å lage reklamefilmer som vises i
internasjonale medier. Det er viktig for oss å få tak på de rette aktørene for bruke kommunen som
innspillingssted. Dette vil først og fremst gi en god markedsføring av kommunen, men det som er
viktigst, er alle ressursene de benytter seg av lokalt i Lyngen.
Prosjektbeskrivelse
Bakgrunn: Det viser seg at flere reklamefilmselskaper vil komme til Lyngen/Storfjord for å produsere
materiale for større internasjonale selskaper.
Det har nylig vært gjennomført en reklamefilm/dokumentar produksjon i Lyngenfjorden, hvor
Jegermeister var kunde. Her ble det produsert en dokumentar og reklamestunt som blir vist
internasjonalt og var nylig omtalt i den største engelske avisen The Sun og dokumentaren vil vises på
MTV Europa i disse dager. Det vises også viralt på sosiale medier rundt om i verden.
Teaser: 1,50min https://www.youtube.com/watch?v=149d6kNSRKA
Dokumentar: 12min https://www.youtube.com/watch?v=yQjczGPPFJA
Prosjektmål:
Få vist fram kommunen internasjonalt. Få utenlandske selskaper å kjøpe lokale tjenester fra små og
store aktører i Lyngen.
Forankring:
Sørheim Brygge har drevet overnatting på Lyngseidet i en årrekke.
Har alliert seg med North Experience AS som har levert tjenester til reklamebransjen over flere år.
Har også fått med seg Moment Norway som selger aktivitetsbaserte opplevelser til operatører i
Europa.
Sammen skal vi få inn aktører til vår region, bli de beste på leveranser for reklamebransjen.
Prosjektorganisering:
Sørheim Brygge er overnattingsaktør i Lyngen, vil bidra med overnatting i Lyngen.
North Experience AS leverer guidetjenester og henter inn underleverandører med lokal kunnskap i
Lyngenfjorden.
Moment Norway markedsfører dette ut til de rette aktørene, bidrar med logistikk under
gjennomføring av eventer/opplevelser.
Et konsulentselskap fra Nord Finlands turistnæring bidrar også med å treffe de rette aktørene, siden
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de er veletablert i reklamefilmbransjen.
Samarbeidspartnere:
North Experience AS fra Skibotn
Moment norway fra Troms/Lofoten
Harriniva Hotels&Safaris fra Nord Finland
Aktiviteter:
Få inn reklamefilmselskapene på rekognosering i kommunen, for å vise dem hva de kan selge til de
internasjonale selskapene som driver tung markedsføring av sine produkter.
Lage en kort videosnutt med de aktiviteter vi leverer i kommunen.
Målgrupper:
Reklamefilm og filmbransjen
Resultat:
Vise Lyngen ut i verden.
Få aktivisert lokale leverandører som idag har sin høytid på vinteren. Vi håper at vi kan fylle opp flere
årstider i Lyngen.
Effekter:
Reklamefilmene som produseres vises internasjonalt, og flere vil få øynene opp for Lyngen og
Lyngenfjorden.
Større omsetning for lokale bedrifter i Lyngen.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Sørheim Brygge
Org.nr:990028265
Thomas Seppola

Sommarsetveien 18
9060 LYNGSEIDET
Pb 75
9142 SKIBOTN
Sommarsetveien 18
9060 LYNGSEIDET

90033609

Stein Erik Eliassen

90033609
41201480

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Bakgrunn: Det viser seg at flere reklamefilmselskaper vil komme til Lyngen/Storfjord for å produsere
materiale for større internasjonale selskaper.
Det har nylig vært gjennomført en reklamefilm/dokumentar produksjon i Lyngenfjorden, hvor
Jegermeister var kunde. Her ble det produsert en dokumentar og reklamestunt som blir vist
internasjonalt og var nylig omtalt i den største engelske avisen The Sun og dokumentaren vil vises på
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MTV Europa i disse dager. Det vises også viralt på sosiale medier rundt om i verden.
Teaser: 1,50min https://www.youtube.com/watch?v=149d6kNSRKA
Dokumentar: 12min https://www.youtube.com/watch?v=yQjczGPPFJA
Prosjektmål
Prosjektmål:
Få vist fram kommunen internasjonalt. Få utenlandske selskaper å kjøpe lokale tjenester fra små og
store aktører i Lyngen.
Forankring
Forankring:
Sørheim Brygge har drevet overnatting på Lyngseidet i en årrekke.
Har alliert seg med North Experience AS som har levert tjenester til reklamebransjen over flere år.
Driver med aktivitetsturisme i region.
Har også fått med seg Moment Norway som selger aktivitetsbaserte opplevelser til operatører i
Europa.
Sammen skal vi få inn aktører til vår region, bli de beste på leveranser for reklamebransjen.
Prosjektorganisering
Prosjektorganisering:
Sørheim Brygge er overnattingsaktør i Lyngen, vil bidra med overnatting i Lyngen.
North Experience AS leverer guidetjenester og henter inn underleverandører med lokal kunnskap i
Lyngenfjorden.
Moment Norway markedsfører dette ut til de rette aktørene, bidrar med logistikk under
gjennomføring av eventer/opplevelser.
Et konsulentselskap fra Nord Finlands turistnæring bidrar også med å treffe de rette aktørene, siden
de er veletablert i reklamefilmbransjen.
Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere:
North Experience AS fra Skibotn
Moment norway fra Troms/Lofoten
Harriniva Hotels&Safaris fra Nord Finland
Aktiviteter
Aktiviteter:
Få inn reklamefilmselskapene på rekognosering i kommunen, for å vise dem hva de kan selge til de
internasjonale selskapene som driver tung markedsføring av sine produkter.
Lage en kort videosnutt med de aktiviteter vi leverer i kommunen.
Målgrupper
Målgrupper:
Reklamefilm og filmbransjen
Resultat
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Resultat:
Vise Lyngen ut i verden.
Få aktivisert lokale leverandører som idag har sin høytid på vinteren. Vi håper at vi kan fylle opp flere
årstider i Lyngen.
Effekter
Effekter:
Reklamefilmene som produseres vises internasjonalt, og flere vil få øynene opp for Lyngen og
Lyngenfjorden.
Større omsetning for lokale bedrifter i Lyngen.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Mars 2016: Stor produksjon av reklamefilm for en internasjonal aktør.
https://www.youtube.com/watch?v=yQjczGPPFJA
Mai 2016:
Besøk av reklamefilmselskap fra Finland, som leverer tjenester til blant annet Mercedes og Samsung.
Juni 2016: Filmproduksjon for Lyngenfjorden som aktør i reklamebransjen.
Juli 2016: Møtevirksomhet med leverandører innen filmproduksjon.
Des 2016: Besøk av leverandører for vinter produksjon.
Feb 2017: Besøk av leverandører i vinterproduksjon.
Jun 2017: Produksjon av filmer i Lyngen.
Kostnadsplan
Tittel

2016

2017

40 000
40 000
53 000

40 000
40 000

80 000
80 000
53 000

133 000

80 000

213 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

2017

Eget arbeid
Egne midler
Lyngen kommune

40 000
40 000
53 000

40 000
40 000

80 000
80 000
53 000

Sum finansiering

133 000

80 000

213 000

Eget arbeid
Egne midler
Lyngen Kommune
Sum kostnad

Geografi
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2018

2018

2019

2019

2020

2020

SUM

SUM
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1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/492 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
32/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om midler til etablering av vann- og avløp fra Olsen Eiendom ANS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om midler til etablering av vann og avløp

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Olsen Eiendom
ANS vedrørende etablering av vann og avløp støttes med kr. 40.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
Saksopplysninger
Søker ønsker å etablere et nytt fullverdig spisested på Lyngseidet, noe som er et ønske for
mange.
Man ønsker å benytte eksisterende egen bygningsmasse, og ombygge denne slik at det møter
eksiterende krav til et spisested. I den forbindelse må det etableres nytt vann og avløpssystem.
Søker har levert en søknad hvor det i finansieringsplanen er forutsatt 100 % støtte fra Lyngen
kommunes næringsfond, på kr. 276.000,-.
Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene.
Vurdering
Et spisested i denne delen av kommunen vil være til stor nytte for reiseliv, næringsliv og
innbyggere, og gi positive ringvirkninger.
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Søker har imidlertid ikke tatt hensyn til krav om egenandel i søknaden, men forutsatt dette
fullfinansiert av kommunen.
Det er derfor foreslått et annet beløp i støtte enn omsøkt.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Olsen Eiendom ANS
innvilges med kr. 40.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0039

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Søknad om midler til etabelering av vann og avløp.

Arkivsak

Kort beskrivelse
Opparbeidelse av vann og avløp, for et spisested i sentrum.
Prosjektbeskrivelse
Tiltaket er basert på å ombygge og fornye, eksisterende lokaler. Dette for å oppfylle kravene til et
spisested i sentrum.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

OLSEN EIENDOM ANS
Org.nr:879 503 892
HELGE OLSEN

Sommarsetveien 24
9060 LYNGSEIDET
Sommarsetveien 24
9060 LYNGSEIDET
Sommarsetveien 24
9060 LYNGSEIDET

97160550

Helge Olsen

97160550
97160550

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Vi har pr i dag ikke et spisested på Lyngseidet.
Prosjektmål
Det er at de lokale og turistene, vil kunne få god og innbydende mat 7 dager i uka.
Forankring
Tettstedet Lyngseidet sentrum
Prosjektorganisering
Prosjektet er ledet og administrert av Helge Olsen, som også innehar 40 års erfaring fra lignende.
Samarbeidspartnere
Lundvoll Maskin
Aktiviteter
Vann og avløp, ombygging og innkjøp av inventar og storkjøkken
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Målgrupper
Prosjektet skal nå lokalbefolkningen og turistene.
Resultat
Skal gi en lønnsom bedrift, med driftsoverskudd.
Effekter
God håndtering av råvarer, lite svinn og dyktige medarbeidere

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Ved at vi får dette finansiert, vil arbeidene gå i gang 1.7.2016.
Vann og avløp 2 uker
Ombygging 150 dager
Kostnadsplan
Tittel

2016

Vann og avløp

276 000

276 000

Sum kostnad

276 000

276 000

2017

2018

2019

2020

SUM

Finansieringsplan
Tittel

2016

Lyngen kommune

276 000

276 000

Sum finansiering

276 000

276 000

2017

2018

2019

2020

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

naeringsfondet_lyngen.pdf

814 088 01.05.2016
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SUM

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/487 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
33/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til kjøp av bil fra Lyngsalpan Vekst AS
Henvisning til lovverk:
Vedlegg

Rådmannens innstilling
Med henvisning til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015,
samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Lyngsalpan Vekst AS avslås.
Saksopplysninger
Lyngsalpan Vekst AS har søkt om tilskudd til å kjøpe en bil med formål å etablere
budbiltjeneste mellom Lyngseidet og Tromsø.
Det ønskes å få til en varig arbeidsplass for en arbeidstaker som trenger spesiell tilrettelegging,
og det vurderes at dette vil være en god måte å løse dette på.
Lyngsalpan Vekst AS har søkt om kr. 225.000,- fra næringsfondet av en totalkostnad på kr.
300.000,-.
Vurdering
En tildeling vil være i strid med retningslinjer og vedtekter for Lyngen kommunes næringsfond,
og kunne virke konkurransevridende overfor andre aktører i markedet.
På denne bakgrunn kan det ikke tildeles støtte til prosjektet selv om dette virker godt.
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Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Vekst AS
avslås.
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/467 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

28.07.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
34/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til etablering av turismeanlegg i Lyngen fra Arctic Alps
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet
2 Brev dat 01.07.16 til Arctic Alps

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Arctic Alps AS
vedrørende etablering av turismeanlegg i Lyngen innvilges med kr. 30.000,-.
b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.
c) Forhåndskonferanse forutsettes gjennomført med Lyngen kommune før midlene
utbetales.

Saksopplysninger
Søker Arctic Alps har fremmet en ny prosjektsøknad om finansiering av øko-turisme-anlegg i
Lyngen, etter at forrige søknad ikke ble behandlet av næringsutvalget da den var mangelfull og
næringsutvalget ønsket nærmere informasjon om fremdriften i prosjektet og en grundigere
søknad.
Ny søknad er mottatt og denne er vedlagt sakspapirene.
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Vurdering
Prosjektet har pågått i nærmere seks år, og har mottatt betydelig støtte fra fylkeskommunen og
kommunen allerede. Det er også gitt en treårig opsjonsavtale uten kostnader for selskapet.
Til tross for betydelige tilrettelegginger og støtte er det liten fremdrift å vise til utfra de
opplysninger vi er forelagt.
Reguleringsarbeidet som er en forutsetning for å komme videre er til tross for gjentatte møter og
oppfordringer ikke iverksatt.
Prosjektet synes å mangle nødvendig kompetanse og finansiering for å kunne realiseres.
Utfra en oppgitt totalinvestering på 1500 millioner er det også helt klart at næringsfondet ikke er
noen mulig finansieringskilde for et prosjekt av denne størrelse, og Arctic Alps AS er oppfordret
til å søke samarbeid med Innovasjon Norge for en mulig realisering av prosjektet.
Næringsfondets midler skal i henhold til retningslinjer fra Troms fylkeskommune og Lyngen
kommunes vedtekter for fondet, kun gis som bidragsstøtte. Prosjekteier skal bære størstedelen
av kostnadene selv. Dersom det er slik det er fremsatt fra søker om at prosjektet ikke er
realiserbart uten næringsfondets støtte, er det derfor neppe realiserbart.
Helt avgjørende er det at Arctic Alps AS nå gjennomfører en planprosess for et eventuelt
prosjekt, og forhåndskonferanse med Lyngen kommune slik at det kan utarbeides en politisk sak
fra rådmannens side om det foreligger et planfaglig forsvarlig forslag for oppstart av arbeidet
eller ikke.
Det er under tvil at en anbefaler ytterligere støtte til prosjektet, men rådmannen tilrår
næringsutvalget å bevilge kr. 30.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.

Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Arctic Alps AS
innvilges med kr. 30.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.

111

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Søknad
Søknadsnr.

2016-0034

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Viktig etablering av øko-turisme-anlegg i Lyngen

Arkivsak

Kort beskrivelse
Arctic Alps vil etablere et ''grønt'' turistanlegg på Lyngseidet, som vil bety flere hundre nye
arbeidsplasser i kommunen og representere et stort vekstpotensiale også for en lang rekke private
tilbydere og matprodusenter etc. i kommunen og i regionen. Prosjektet er helt i samsvar med
regjeringens nordområde-satsing og i tråd med vedtatte satsingsområder for Lyngen, dvs
næringsutvikling, sentrumsutvikling, tilbud til barn og unge, bolig og regional satsing og utvikling.
Prosjektbeskrivelse
Arctic Alps grunnidé er å sette Lyngen ennå mer tydelig på kartet i forhold til bærekraftig øko-turisme
også internasjonalt. Vi planlegger en utbygging som i størst mulig grad vil skåne den ytre natur og vi
vil primært bruke egenprodusert og miljøvennlig energi. Snøhetta Arkitekter v/Kjetil Thorsen - en av
verdens mest ettertraktede og anerkjente arkitektselskap - har ved flere anledninger uttalt at dette
prosjektet representerer det mest spennende og gjennomarbeidede turistkonsept de noensinne har
sett - world wide - og som de VIL være med på! Herunder et spennende velkomstsenter nede på
Lyngseidet, 2-spors jernbane inne i fjellet og opp til Goalsevarre på ca 1200 m inne i fjellet - med stor
vekt på både brann- og evakueringssikkerhet hht både nasjonale og internasjonale krav - heiser opp
til hotell, restaurant, konsertsal mm inne i fjellet - og Nordlysobservatorium på topp-punktet ute i
friluft. Forutsatt at vi snarest har på plass en tomteavtale med kommunen, vil vi igangsette arbeidet
med kapitalinnhenting; investorer vi har kontakt med avventer nå kun denne avtalen - som det
synlige beviset på at prosjektet er ''fast fisk''. Deretter vil vi igangsette reguleringsplan-prosessen i
nært samarbeid med kommunen- og videre prosjekterings- og finansieringsarbeid. Vi som står bak
denne satsingen - i hovedsak Haakon Karlsen og styreformann Torbjørn Sjølstad - har arbeidet med
planene for dette prosjektet i mange år nå - og nedlagt tusenvis av timer. Alt arbeid og planarbeid er
så langt i all hovedsak bekostet av oss; vi har hele tiden trodd på at dette vil bli realisert! Et stort og
viktig forberedende arbeid er nedlagt og vi etablerte selskapet i mai 2013 med en aksjekapital på 5
millioner. Nå ser vi frem til å komme skikkelig igang også med det praktiske, operative arbeid - senest
våren 2017! Ferdigstillelse er planlagt i 2020, men lenge før den tid planlegger vi inntektsgivende
aktiviteter - basert bl.a. på den trinnvise utbyggingsmodellen til Toyota (LEAN). Dette vil også bidra til
å redusere kapitalbehovet i de senere faser i prosjektet. Total kostnadsramme er pt beregnet til 1.5
milliarder kroner; den endelige sum vil naturligvis også avhenge av faktorer som ennå ikke er avklarte
ref bl.a. endelig tomteavklaring med kommunen. Vi har hatt flere orienterende møter med
interesserte og aktuelle entreprenører og utbyggere - både i inn- og utland. . De viser stor interesse
for våre planer - men vi vil selvsagt følge det nasjonale og internasjonale anbudsreglement før noen
engasjeres - inklusive Snøhetta.
Sammen med kommunen er vi sikre på at vi gjennom dette prosjektet vil sette Lyngen ennå mer
tydelig på turistkartet - også internasjonalt, og sammen kan vi bygge opp et alpint alternativ som få
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steder i Norge kan oppvise maken til og som FIS - det internasjonale skiforbundet - vil omfavne! Vi har
allerede hatt flere positive møter med den internasjonale ledelsen i FIS; de trenger nå et stabilt
alternativ her nord til et stadig mer snøfattig Sør-Europa bl.a. i forbindelse med gjennomføringen av
World Cup Alpint.
Det vi vil bygge opp på Lyngseidet og i Lyngsalpene vil naturligvis ha økt turisme som et viktig
grunnlag- men våre tilbud sommer som vinter vil i høy grad også være rettet mot lokal-og
regionalbefolkningen - på svært gunstige vilkår! Et av våre grunnprinsipper vil være samarbeid i alle
ledd - med kommunen politisk og administrativt, med lokalbefolkningen, med næringslivet og ulike,
viktige småskalaprodusenter og tilbydere, osv. Det er kun gjennom et aktivt og positivt samarbeid at
vi og alle dere andre vil lykkes. Inneværende år passerer Lyngen godt over 100 000 årlige turister og
bare med en ''organisk'' vekst, dvs uten noen spesielle tilbud til turistene, sier vår samarbeidspartner
Transportøkonomisk Institutt at Lyngen i år 2020 vil ha over 200 000 besøkende/turister. Vi har valgt å
legge dette forsiktige anslaget til grunn i våre foreløpige budsjetter - og med et positivt driftsresultat
allerede i startfasen.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Arctic Alps AS
Org.nr:993764558
Torbjørn Sjølstad

Innlandsveien 429
9020 TROMSDALEN
Innlandsveien 429
9020 TROMSDALEN
Innlandsveien 429
9020 TROMSDALEN

92641058

Torbjørn Sjølstad

92641058
92641058

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Vi har tidligere iår økt Næringsfondet om støtte, men fikk beskjed om at søknaden måtte bedres; det
er vi helt enige i og beklager samtidig at kommunen og Næringsutvalgets medlemmer ble belastet
med en søknadsrunde to fra oss.
Vi har for ca 3 år siden også søkt Innovasjon Norge om prosjektstøtte, men tilbakemeldingen derfra at
de ønsker å støtte oss først når de første investorer er på plass og de ser at prosjektet vil bli realisert et litt uvanlig argument fra en statlig støtteordning som skal inspirere til innovasjon - men vi har
selvsagt tatt dette til etterretning.

Spesifikasjon
Bakgrunn
Bakgrunnen for denne ''ville idéen'' var å sikre vekst og videre utbygging i en distriktskommune som
sliter med å holde folketallet og bosettingen oppe. Kommunen betyr mye for oss og den har en natur
som stadig flere søker seg til. Derfor ønsker vi å kunne tilby spennende opplevelsestilbud både til
flere turister - og til lokalbefolkningen i alle aldre. Som vi har nevnt tidligere vil dette prosjektet få en
grunnleggende og stor betydning for kommunens videre vekst og utvikling og vil generere flere
hundre nye arbeidsplasser. Det vil også få store, positive ringvirkninger for hele Troms-regionen.
Prosjektmål
Vårt hovedmål er å kunne tilby stabil og lønnsom helårsturisme i en region som inntil nå har hatt
størst turistaktivitet i månedene februar - mai. Prosjektet vil skaffe mange nye og viktige
arbeidsplasser - også for ungdom - og øke næringsgrunnlaget for en lang og økende rekke av tilbydere
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og produsenter. Vi tror også prosjektet vårt vil kunne skape synergieffekt for flere ''nisjer'', herunder
ulike konsertarrangement for alle aldersgrupper, internasjonale skiarrangement og andre
sportsaktiviteter, båt-/fisketurisme, osv. Vi vil ha med oss de beste i alle ledd - også i prosjekteringsog utbyggingsfasen - og i selve driftsfasen. Vi vil legge vekt på sterk kostnadskontroll i alle faser - og vi
skal være en lønnsom virksomhet fra ''dag 1''. Vi vil ikke at Lyngen og Lyngseidet på noen måte skal
''overbefolkes'', men at turister skal få lyst og mulighet til å dra hit - og til å trives - året rundt! Vi vil
vektlegge miljø/grønn turisme - og vil tilby turister som kommer hit rimelig leie av el-biler.
Lokalbefolkningen vil få tilbud om å lease/kjøpe el-biler evt hybrid-biler til svært gode betingelser.
Forankring
Vi har et stadig sterkere inntrykk av at kommunen er positiv til dette prosjektet, selv om vi til tider har
savnet et noe sterkere engasjement herfra; det vi arbeider med vil som nevnt tidligere bl.a.
muliggjøre mange nye og viktige arbeidsplasser i kommunen. Kanhende vi også har vært litt for
forsiktige med å markedsføre og ''kjempe'' for prosjektet - og heller ventet på ulike initiativ fra
kommunens side vel lenge. Dette innser vi nå IKKE har vært en riktig strategi. Vi har også bevisst valgt
å holde en lav profil overfor media generelt; vi har ikke sett noen som helst grunn til å selge skinnet
før bjørnen var skutt... Vi har presentert prosjektet bl.a. for flere departement, partiledere og
tidligere ordfører i Tromsø, Jens Johan Hjort; tilbakemeldingene er udelt positive og alle håper at
dette virkelig blir realisert! Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms går enda lenger: de sier at
dette vil bli et eksepsjonelt anlegg med gode miljømessige løsninger og god kombinasjon av
naturopplevelser og ny næringsvirksomhet. De er også svært positive til at hoveddelen av anlegget vil
bli bygget under bakkenivå og at det ellers vil være få tekniske installasjoner på overflaten; dette
spesielt med tanke på at anlegget vil få en beliggenhet tett opp til Lyngsalpan verneplanområde. De
sier også at målet med tilnærmet nullutslipp og bruk av egen energi vil gjøre prosjektet til en modell
for andre reiselivsprosjekt verden over
Prosjektorganisering
Prosjektet har inntil nå har i hovedsak blitt finansiert og ledet av oss som står bak. Vi har pr idag ikke
tatt opp én eneste krone i lån og vi har vektlagt god kostnadskontroll. Vi har inntil nå heller ikke sett
behovet for eller ønsket å få inn lønnet kompetanse i prosjektet, men når tomtespørsmålet er avklart
og vi får inn de første investor-midler ila de nærmeste månedene, har vi som førsteprioritet å
engasjere en prosjektkoordinator med god kunnskap og allsidig erfaring - også internasjonalt. Vi har
og har selvsagt hatt stor nytte av vårt nettverk av dyktige personer, herunder Snøhetta,
Geelmuyden.Kiese, Transportøkonomisk Institutt, Steinar Høgtun, Roger Christensen (finans) og
mange flere. Vi vil fortsette det gode samarbeidet med disse også videre i prosjektet.
Samarbeidspartnere
Vi har under fanen prosjektorganisering nevnt Snøhetta, Geelmuyden.Kiese, Transportøkonomisk
Institutt, Steinar Høgtun og Roger Christensen (finans) blant våre viktigste samarbeidspartnere. Vi har
også god kontakt med flere aktuelle entreprenører og utbyggere, herunder Lemminkainen, Siemens;
Pello-hus i Finland, osv., men vi har naturligvis ennå ikke inngått avtaler med noen av disse. Vi har
også god og positiv kontakt med flere mulige investorer og finansierings-institusjoner (inklusive
banker) nasjonalt som internasjonalt.
Vi vet at det ennå er svært mye arbeid som skal til for å få prosjektet realisert - men vi er samtidig
helt overbeviste om at dette vil skje i løpet av de nærmeste årene!
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Aktiviteter
De midler vi søker Næringsfondet om tilskudd til - kr 150.000.- og med en like stor andel som vi selv
dekker - skal den nærmeste tiden bl.a. brukes til videre produkt- og markedsundersøkelser ift
tunnelarbeidet, tekniske løsninger og krav til sikkerhet. Her vil vi også trekke inn nødvendig ekspertise
nasjonalt som internasjonalt. Vi trenger også noe advokat-/finansbistand knyttet til den forestående
aksjeemisjonen - og ferdiggjøring av innbydelsen til denne.
Målgrupper
Våre målgrupper er mange: turister fra inn- og utland og i alle aldre - som kommer med fly,
egne/leide biler, Hurtigruta, cruise-skip, osv. Lokal- og regionalbefolkningen - både som besøkende (til
svært gunstige priser!) til våre tilbud sommer som vinter og som ressurspersoner og
samarbeidspartnere. Ungdommen i kommunen - som ressurser og som senere arbeidssøkere og
ansatte hos oss. Landbruket i kommunen, reindriftsnæringen, saue-næringen, småskalaprodusenter
og -tilbydere som leverandører og samarbeidspartnere, næringslivet for øvrig i kommunen og i
regionen. Overnattings- og aktivitetstilbud som Koppangen Brygger, Sørheim Brygge, osv. som
leverandører og samarbeidspartnere. Tilbydere av fiske- og sjøturisme, hundespann, ridning,
fjellturisme, osv osv. som leverandører og samarbeidspartnere. Vi vil også samarbeide med
turistnæringen i Tromsø og regionen for øvrig. Levi i Finland sier at DE vil ha behov for en spennende
turistdestinasjon i Lyngen for at de skal kunne ''holde'' på sine turister; tanken her er å legge opp til
gode ''pakketilbud'' til turistene, der også bl.a. Lofoten og andre destinasjoner er tenkt inkludert.
Resultat
En hovedmålsetting for dette prosjektet er naturligvis flere betalende turister til Lyngen i alle årstider
- til glede for det vi vil tilby, men i høy grad også for alle andre i kommunen og regionen som har noe
å tilby turister og besøkende til denne flotte naturperlen i vårt land. Dette vil igjen bety etablering av
flere og flere nye arbeidsplasser - og at familier etableres/flytter hit. I sum vil dette gi vårt prosjekt,
kommunen og den enkelte virksomhet bedre økonomi og dermed muliggjøre flere etableringer. Alle
disse parametre vil være målbare.
Effekter
De midler vi søker Næringsfondet om vil bidra til at Arctic Alps blir raskere realisert. Vi har tidligere i
søknaden belyst de enkelte forhold og effekten av at prosjektet blir realisert - både i
totalprosjekts-sammenheng og i relasjon til de forhold vi spesifikt søker Næringsfondet om tilskudd
til. Brukerne vil få unike opplevelser, kommunen og innbyggerne vil få nye muligheter og bedre
økonomi. Samfunnseffekten vil kunne bli et turisttilbud og attraksjoner som resulterer i bedre
økonomi, sysselsetting, vekst og vekstmuligheter langt utover Lyngen; også innen f.eks.
transportsektoren (fly, båt/Hurtigruta, bil). Vi vil også aktivt kunne bidra til at ''grønn'' turisme blir en
vekstnæring både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. F.eks. vil gods- og passasjertrafikk både til lands
og til vanns (og flytrafikken etter hvert!) i økende grad bli pålagt bruk av bærekraftig energi - f.eks.
landstrøm når skip ligger til kai. FN''s klimapanel gir i disse dager føringer for og setter krav til
utviklingen innen bl.a. transportsektoren verden over. Vi vil aktivt bidra til at dette i størst mulig grad
også gjennomføres i Lyngen og i regionen.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Vår tidsplan/fremdriftsplan avhenger som tidligere nevnt av kommunen og avklaring av
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tomtespørsmålet. Forutsatt at dette blir avklart ila de nærmeste ukene - inklusive positiv behandling
av denne søknaden, vil vi starte arbeidet medio mai og ha punktene relatert til støtten ferdige i løpet
av september måned inneværende år
Kostnadsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

300000

300 000

300 000

Sum kostnad

300 000

300 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM
0

Advokatbistand
emisjonsdokument
Egeninnsats
Investormøter
Konsulentbistand
tunnelsikkerhet
Markedsundersøkelser
tunnel
Sum finansiering

35 000
40 000
75 000

35 000
40 000
75 000

60 000

60 000

90 000

90 000

300 000

300 000

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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119
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2016/496 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Stig Kjærvik
Dato:

26.08.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/16

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
30.08.2016

Søknad om støtte til bygging av terrasse Lyngen kulturkafe
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Søknad om støtte til bygging av terasse

Rådmannens innstilling
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av
25.03.2015 samt til vurdering av saken, tilrådes det at søknaden innvilges med kr.
15000,-.
b) Det forutsettes at det oppnås fullfinansiering som beskrevet i søknaden.
Saksopplysninger
Lyngen Kulturkafe ønsker å utvide sitt tilbud med servering utendørs, og vil i den forbindelse
etablere en uteterrasse.
Vurdering
Lyngen Kulturkafe tilbyr en tjeneste som det er få tilbud av i kommunen. Et tilbud som her er
beskrevet gir et utvidet tilbud både for lokalbefolkning og turister.
Den totale kostnad på prosjektet er oppgitt til kr. 52.000,-.
Hovedkonklusjon
Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan.
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Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distriktsog regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan,
samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen Kulturkafe
innvilges med kr. 15.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.
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Søknad
Søknadsnr.

2016-0033

Søknadsår 2016

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

tilbygg terrasse

Arkivsak

Kort beskrivelse
Lyngen Kulturkafé skal få en terasse med 12 utesitteplasser.
Prosjektbeskrivelse
For å tilfredsstille etterspørsel fra både lokalbefolkning og internationale gjester for uteplasser i
kafeen min, har jeg planlagt å bygge en terrasse på baksiden av kafeen. Terrassen skal bygges over
hele lengden av gjestromet og 3m bred. Den skal byr plass til 12 gjester. Terrassedøren er allerede
inbygget.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Lyngen Kulturkafé
Org.nr:669227553
Marion Prochnow

Forretningsbygg
9064 SVENSBY
Ullsfjordveien 237
9064 SVENSBY
Ullsfjordveien 237
9064 SVENSBY

97412275

Marion Prochnow

97412275
79412275

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Lyngen Kulturkafé er en liten koselig bygdekafé med 32 sitteplasser plus en sofakrok. Jeg serverer
kaffe og kake, is men også lusj og middagsretter. Kafeen blir besøkt fra lokalbefolkningen og tourister
fra hele verden. Mange av mine gjester har etterspurt ute sitteplasser og en terrasse på baksiden er
den optimale løsningen for dette. Baksiden av byggningen har sol nesten hele dagen og en fantastisk
utsikt over fjorden.
Prosjektmål
Viktigste mål er å tilfredsstille behovet til gjestene mine. Vi har ikke så mye gastronomie i vår
kommune og kafeen min er en av de få som har åpent også på helgen. Gjenom å forbedre servicen
min kan jeg bidra til å forbedre omdømme av Lyngen kommune for våre internationale gjester.
Selvfølgelig forventer jeg en økning i omsettning gjennom disse tillegsplasser og dermed øke
lønnsomheten av bedriften min.
Forankring
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Lyngen Kulturkafé er lokalisiert i et forretningsbygg som er utelukkende brukt til kommersielle formal.
Jeg har tillatelse fra byggets eier å bygge en terrasse.
Prosjektorganisering
Lyngen Kulturkafé er en enkeltperson foretak. Som eier og driver er jeg også prosjektleder for dette
prosjekt.
For utførelsen av arbeidet har jeg gitt oppdrag til Flexi-tre AS som har erfaring og kompetense for
denne slags arbeid. Jeg fikk en bindende tilbud fra Flexi-tre AS.
Samarbeidspartnere
Jed har samarbeid i 3 år med touristbedriften Tourilyngenalps, som har i større omfang bestillt
lunsjpakker for touristgrupper hos meg. Dette samarbeidet har økt min omsettning og med årets
resultat er jeg i denne sesong i stand å finansere noe av den planlagte terrassen. Om jeg ikke får det
ettersøkte tilskudd må jeg utsette prosjektet.
Aktiviteter
Når jeg har alle middler klar, gir jeg oppdrag til Flexi-tre AS. Etter ferdigstilling av byggearbeidet
kommer malingen som jeg utføre i egen arbeid. Så er det bare å oppstille bord og stoler og gjestene
mine kan nyte sola i lag med utsikten, kaffe og kake.
Målgrupper
Malgruppen er lokalbefolkningen og tourister.
Resultat
bygging av ny terrasse - uteservering med god qualitet - økning av serveringsplasser - økt omsettning
Effekter
koselige uteplasser for servering øker attraktiviteten av kafeen min og vil bidra til flere gjester, både
lokalt og internasjonalt. Største risikofaktoren er økonomien. Om jeg ikke har nok middler for å
gjennomføre prosjektet, må jeg utsette prosjektet.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Flexi-tre AS trenger ca 7 -10 dager for å bygge selveste terassen. Jeg regne med 3 -5 dager for å male
og utstyre terassen.
Kostnadsplan
Tittel

2016

2017

2018

2019

2020

SUM

Bygging ( se vedlagt
tilbud)
maling
møbler

41 587
2 413
8 000

41 587
2 413
8 000

Sum kostnad

52 000

52 000

Finansieringsplan
Tittel

2016

2017
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2018

2019

2020

SUM
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driftsmiddler Lyngen
Kulturkafé
Lyngen kommune
privatkapital

20 000
20 000
12 000

20 000
20 000
12 000

Sum finansiering

52 000

52 000

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

solskirmer.pdf

201 159 28.04.2016

solskirmføtter.pdf

233 800 28.04.2016

stolputer.pdf

237 625 28.04.2016

terassebord.pdf

286 758 28.04.2016

terassestoler.pdf

410 602 28.04.2016

tilbud terasse.pdf

166 449 28.04.2016

tilbud terasse.pdf

166 449 29.04.2016

-3-

125

