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Geir Varvik (s)
Ordfører

Rita Molberg
sekretær
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 14/20

Referatsaker formannskapet 1. april

2020/45

PS 15/20

Forkjøpsrett på aksjer i Bredbåndsfylket

2015/703

PS 16/20

Søknad om støtte. Steinnes Servicestasjon AS

2020/32
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/45 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

25.03.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/20

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.04.2020

Referatsaker formannskapet 1. april
Henvisning til lovverk:

Referatsaker
1.
2.
3.
4.

Fra Nordfjeldske Kontroll AS - rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller
Fra Juvente - kontrollrapport 2019, skjenkekontrollen
Fra Skatteoppkreveren - periodisk oppgjør januar og februar 2020
Fra styringsgruppemøte Oldersletta botilbud – referat fra møte 24.03.2020

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/703 -57

Arkiv:

N64

Saksbehandler: Willy Ørnebakk
Dato:

11.02.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/20

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.04.2020

Forkjøpsrett på aksjer i Bredbåndsfylket
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Informasjon om forkjøpsrett på aksjer i Bredbåndsfylket

Saksopplysninger
Bredbåndsfylket Troms eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene i Troms.
Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken kommune er med virkning fra 1.1.2020 slått sammen til Senja
kommune. Kommunesammenslåingen utløser forkjøpsrett for de 48 000 aksjene i Berg, Tranøy,
Lenvik og Torsken kommune for aksjonærene i selskapet, med fortrinnsrett for kommunene til å
utøve forkjøpsrett.
Hver kommune, inkludert Senja kommune, har rett til å gjøre gjeldende forkjøpsrett. Dersom
flere kommuner gjør gjeldende forkjøpsrett, fordeles aksjene forholdsmessig mellom
kommunene basert på antall aksjer de eier i dag, dvs. likt mellom alle kommunene som gjør
forkjøpsrett gjeldende (og ved loddtrekning for eventuelle aksjer som ikke kan fordeles
forholdsmessig). Troms fylkeskommune har forkjøpsrett dersom ingen kommuner utøver
forkjøpsrett.
Vurdering
Selskapet ble opprettet for at hele fylket skulle gå sammen for å løse oppgaven med å bygge
fremtidsrettet fiberinfrastruktur, samt ha et verktøy for å utvikle digitale løsninger.
Fylkeskommunen er majoritetseier med om lag 80% av aksjene, mens kommunene i gamle
Troms fylke har om lag 1% av aksjene hver.
Storfjord kommunes påvirkning i selskapet er omtrent like stor med dagens aksjepost som den
ville være dersom vi skulle erverve hele eller deler av den utløste forkjøpsretten.
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Rådmannens innstilling
Storfjord kommune vil ikke gjøre gjeldende sin forkjøpsrett til den utløste aksjeposten i
Bredbåndsfylket.
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Til kommunene
Eierne av Bredbåndsfylket AS

Tromsø 11. February 2020

Kommunesammenslåingen utløser forkjøpsrett på aksjer
Lenvik, Berg, Tranøy og Torsken kommune er med virkning fra 1.1.2020 slått sammen til Senja
kommune. Bredbåndsfylket viser til utsendt forhåndsvarsel til kommunene per e-post datert
23.01.2020.
Kommunesammenslåingen utløser forkjøpsrett for de 48 000 aksjene i Berg, Tranøy, Lenvik og
Torsken kommune for aksjonærene i selskapet, med fortrinnsrett for kommunene til å utøve
forkjøpsrett. Hver kommune, inkludert Senja kommune, har rett til å gjøre gjeldende forkjøpsrett.
Dersom flere kommuner gjør gjeldende forkjøpsrett, fordeles aksjene forholdsmessig mellom
kommunene basert på antall aksjer de eier i dag, dvs. likt mellom alle kommunene som gjør
forkjøpsrett gjeldende (og ved loddtrekning for eventuelle aksjer som ikke kan fordeles
forholdsmessig). Troms fylkeskommune har forkjøpsrett dersom ingen kommuner utøver
forkjøpsrett.
Ved utøvelse av forkjøpsrett skal det betales et vederlag for aksjene. Selskapet har foreløpig
beregnet vederlaget til kr. 31,- per aksje, jf. aksjonæravtalen pkt. 12. Selskapets beregning av
vederlaget kan bestrides i henhold til aksjonæravtalen pkt. 18.4.
Utøvelse av forkjøpsrett skjer ved melding til BBFT v/ styret innen senest 15.4.2020. Dette kan
for eksempel skje ved retur av nedenstående svarslipp:



____________________ kommune gjør gjeldende forkjøpsrett.
Troms Fylkeskommune gjør subsidiært gjeldende forkjøpsrett.

Med vennlig hilsen
Bredbåndsfylket AS
Dag-Kjetil Hansen
Daglig leder
[sign)
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/32 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato:

02.03.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/20

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
01.04.2020

Søknad om støtte. Steinnes Servicestasjon AS
Henvisning til lovverk:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1

Søknad om støtte fra næringsfond

Saksopplysninger
Eline Steinnes søker på vegne av Steinnes Servicestasjon AS om støtte fra Storfjord kommunes
næringsfond til kjøp av inventar og varelager i forbindelse med overtakelse av Circle K
stasjonen på Skibotn. Stasjonen er en veldrevet bensinstasjon som nåværende ordfører Geir
Varvik har drevet siden 1983.
Eline er en jente på 23 år, født og oppvokst på Skibotn og har jobbet på Circle K Skibotn i ca. 4
år. Hun har et ønske om å kunne skape/videreutvikle sin egen arbeidsplass slik at det er mulig å
bli boende i Storfjord. I forhold til bensinstasjonen så har hun planer om å anlegge vaskehall
hvor folk kan vaske bil både utvendig og innvendig. I tillegg skal hun oppgradere menyen av
mat, med "hjemmelaget" pizza for både «takeaway» og til å spise på stasjonen. Hun ser også på
muligheten til å bygge om butikken til new store-konseptet, slik de har på Circle K
Nordkjosbotn.
For å kunne overta stasjonen og drive den videre, må hun kjøpe alt av inventar og løsøre, som
hyller, kjølerom og fryserom med motorer, dvs. alt som er innenfor husets fire vegger.
Ny verdi på alt dette er 2 830 500 kr, og hun har fått tilbud om å overta det hele for 1 180 000
kr.
Eline har stiftet et A/S som ble registrert den 11 februar 2020, og har fått noe hjelp til
egenkapital med 500000. Hun søker Storfjord kommune om tilskudd på kr. 300.000
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Vurdering
Storfjord kommune har en negativ befolkningsutvikling med både nedgang i antall innbyggere,
men også demografien i befolkningen går mot en overvekt av eldre. Det er et klart
satsningsområde i kommunen å øke andelen av yngre mennesker. Derfor er det positivt i dobbelt
forstand at Eline tør å satse på en egen bedrift, man sikrer fortsatt drift med lokal forankring, og
det gir grunnlag for å etablere seg og bli i Storfjord.
Hovedmålet med Storfjord kommunes næringsfond er å støtte tiltak i Storfjord kommune som
øker antall nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister.
Søknaden kommer inn under vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond punkt I
Nyetableringer. Kulepunkt 2: Omstilling av eksisterende bedrift som fører til nyetablering. Her
kan det ytes inntil 25% av godkjente kostnader.
I søknaden er det ført opp utgifter til kjøp av inventar på 1,2 millioner og kjøp av varelager med
0,8 millioner. Næringsfondet gir ikke rom for å gi støtte til kjøp av varelager, og dette er Eline
klar over, men hun har tatt det med i søknaden for å synliggjøre de investeringer hun må gjøre
nå i startfasen. Når det gjelder inventaret så er dette utstyr som står fast inne i bygget og er helt
nødvendig for driften. Videre er tallene sjekket og ny-verdien av inventaret er 2 830 500 kr.
Eline har fått tilbud om å overta dette for 1 180 000 kr, noe som tilsvarer ca. 42% av verdien.
Finansieringsplanen i søknaden legger opp til 500 000 kr i egenkapital, 300 000 kr i støtte fra
kommunens næringsfond og det øvrige finansieres med lån i bank. Kjøp av varelageret må også
finansieres med banklån. 25% av 1 180 000 kr utgjør 295 000kr.
Det er svært positivt at yngre mennesker tør å satse på egne bedrifter og Storfjord kommune
ønsker å strekke seg langt for å hjelpe der de kan. Det være seg gjennom hjelp med søknader,
hjelp opp mot andre offentlige instanser, eller som her gjennom økonomisk støtte.
Rådmannens innstilling
Steinnes Servicestasjon AS innvilges inntil 295 000 kr til kjøp av nødvendig inventar i
forbindelse med overtakelse av bensinstasjonen Circle K på Skibotn.
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søkere må akseptere vilkårene
ved å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
Prosjektnavn
Overtakelse av bedrift - kjøp og nye investeringer knyttet til kjøpet

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:
Steinnes Servicestasjon AS
Adresse:
Nordlysveien 2805
Mobil:
46667044
E-post:
elinesteinnes@gmail.com
Organisasjonsnummer:
924582227

Kontaktperson:
Eline Steinnes
Postnr.:
9143
Telefon:
77715205

Poststed:
SKIBOTN
Telefon arbeid:
Bankkonto:
47509243952

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker
Bensinstasjon, servicestasjon og vaskehall
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Skal kjøpe en veldrevet bensinstasjon som Geir Varvik har drevet siden 1983.

For å kunne overta stasjonen og drive den videre, må jeg kjøpe alt av inventar og løsøre, som
hyller, kjølerom og fryserom med motorer, dvs. alt som er innenfor husets fire vegger. Pris på
alt dette vil ha en innkjøpspris på ca. 3.2 mill. Dette vil jeg få overta for ca. 1.2 mill. I og med
min unge alder har jeg behov for noe hjelp av kommunen. Jeg har stiftet et A/S, og har fått
noe hjelp til egenkapital med 500000.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
100% Eline Steinnes

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

01. Eget arbeid
Kjøp av inventar og utstyr
Kjøp av varelager
Sum kostnad

0
1 200 000
800 000
2 000 000

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord
02. Eget arbeid
03. Egenkapital
04. Lån i bank

300 000
0
500 000
1 200 000

-1-
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05. Andre finansieringskilder
Sum finansiering

0
2 000 000

Tilskudd fra andre
Ingen
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Jeg er en jente på 23 år, født og oppvokst på Skibotn. Har jobbet på Circle K Skibotn i ca 4 år. Har et ønske om å
kunne etablere meg og skape/videreutvikle min egen arbeidsplass slik at jeg kan bli boende i Storfjord.

Har planer om å anlegge vaskehall, hvor folk kan vaske bil både utvendig og innvendig.
Skal oppgradere menyen av mat, med "hjemmelaget" pizza for både takeaway og til å spise
hos oss.
Ønsker også å bygge om butikken til new store-konseptet, feks slik de har på Circle K
Nordkjosbotn.
Søker Storfjord kommune om tilskudd på kr. 300.000
Geografi
1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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