Lyngen kommune

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lyngen næringsutvalg
X-Lyngen, Nord-Lenangen
09.09.2020
09:00

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 02.09.20

Frode Hansen
Leder
Inger-Helene B. Isaksen
utvalgssekretær
VEDLEGG:
Saksutredningene
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til:
Vararepresentant for hver liste
Rådmannen
Økonomisjefen
Sektorleder teknisk drift
Leder for utviklingsavdelingen
Kommunalsjef for oppvekst og kultur
Kommunalsjef for helse- og omsorg
Ordfører
Sendes på e-mail til:
Kontrollutvalget (epost)
Råd for folkehelse (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 26/20

Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd-Magne
Mortensen

2020/326

PS 27/20

Søknad om støtte fra næringsfondet - etablering
av salgsvogn for syrisk mat - Abou Rass syrisk
mat

2020/546

PS 28/20

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen
Resort AS

2020/465

PS 29/20

Søknad om støtte fra næringsfondet - Nils Einar
Samuelsen

2020/474

Det vil bli gitt orientering om flg saker:
- Orientering om likviditetstilskudd tildelinger (unntatt off.)
- Orientering om vedtak i kommunestyret vedrørende næringsfondet og likviditetstilskudd
- Orientering om tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune
- K-sak 84/20: sak om retningslinjer for grunnboringer; -Kommunestyret ber om å få denne
saken tilbake med forslag til retningslinjer
- Delegerte saker fra næringsfondet, Bondens Marked
- Orientering om andre relevante saker, herunder orientering om nye virksomhetsplaner i
Lyngen, sentrumsplan, North Star Holding, mm
Videre vil det bli gitt flg presentasjoner (fra ca kl 09:30):
- Fred Skogeng orienterer om fiskerinæringa i Lyngen (30-45 min)
- Berit Utsi orienterer om reindriftsnæringa i Lyngen (30-45 min)
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/326 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

01.09.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/20

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
09.09.2020

Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd-Magne Mortensen
Henvisning til lovverk:
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.
Vedlegg
1 Finasieringsplan til ny flytebrygge
2 Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd-Magne Mortensen

Rådmannens innstilling
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000.

Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020

Ansvar
4407

Tjeneste
3255

Art
14701
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Prosjekt

Økes

Reduseres
60.000

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Søker skal i samarbeide med med-etablerer etablere en flytebrygge på Lyngseidet. Denne skal
legge til rette for at søker kan fortsette i fiskeryrket i forvisning om at båten kan fortøyes trygt.
Samlet er investeringene på 350.000 hvorpå det søkes om 60.000 til delfinansiering av søkers
andel.
Vurdering
Lyngen kommune har et begrenset antall fiskere tilknyttet kommunesenteret. Og det har i liten
grad tidligere vært tilrettelagt for fiskeri i denne delen av kommunen, gjennom havner og andre
tilrettelegginger. Vi ser derfor dette som en god tilrettelegging og ber søker vurdere om det kan
være aktuelt å samarbeide med andre fiskere lokalt som har samme behov.
Samlet konklusjon
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer,
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 60.000.
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Finasieringsplan til ny flytebrygge.

Kjell M bjørklid går inn med

kr. 175 000,-

Odd M Mortensen går inn med

kr. 115 000,-

Eventuell støtte fra næringsfondet

kr. 60 000,-

--------------------------------------------------------------------------------------Sum

kr. 350 000,-
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Søknad
Søknadsnr.

2020-0023

Søknadsår 2020

Arkivsak

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Søknad om støtte til ny flytebrygge til min sjark "Fjordbuen", T-21-L

Kort beskrivelse
Flytebrygge

Prosjektbeskrivelse
Jeg har leid plass i Lyngen båtforening til båten min inntil nå da foreninga ikke vil være eier av den brygga som
jeg ligger ved lenger. Jeg er tilbudt å kjøpe den som jeg akter å gjøre for å ha en plass for framtida å ligge. Siden
vær å vind har jobbet med den eksisterende brygga igjennom mange år så er den blitt så dårlig at den må byttes
ut med ei ny. Det blir bestilt ei helt ny brygge fra Nofi Tromsø som blir levert i begynnelsen av Juli.

Jeg kan treffes på tlf. 917 03324.
Mvh Odd-Magne Mortensen

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Mortensen, Odd-Magne

Øvergårdveien 64

91703324

Øvergårdveien 64
9060 LYNGSEIDET
Øvergårdveien 64
9060 LYNGSEIDET

91703324

Org.nr:989216783
Odd-Magne Mortensen
Odd-Magne Mortensen

91703324

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Jeg trenger ei brygge for å ha en plass å ligge med båten. Lyngseidet er ikke akkurat utrustet med for
mange kaier å ligge ved når man har fiske som næring. Jeg driver fiske mange måneder i året på
fjorden i lyngen. Uten en god og sikker liggeplass til båten hvor man kommer seg trygt ombord især
om høsten og vinteren når det er mørkt og glatt er viktig.
Prosjektmål
Uten en skikkelig plass å ligge med båten under drift så betyr det at enten må jeg bare selge eller så
må man flytte ut av kommunen, det vil si at to arbeidsplasser blir borte i lyngen.
Forankring
hele anlegget er ferdig bygd opp fra før

-1-
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Prosjektorganisering
I samarbeid med Kjell M Bjørklid

Samarbeidspartnere
Jeg og Kjell M Bjørklid blir å kjøpe brygga i lag der vi eier en halvpart hver.

Aktiviteter
Innkjøp og fortøying av ny flytebrygge

Målgrupper
Så jeg kan få en sikker plass å fortøye sjarken min.
Resultat
sikker plass til båten

Effekter
målet tar sikte på at jeg kan elte båten trygt uten bekymsing når jeg ligger i ro.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Brygga regnes ferdig bygget ved Nofi Tromsø i månedskifte juni/juli 2020. Da sleper jeg den fra Tromsø til
lyngseidet med båten min og vi går igang med fortøyningen i løpet av sommeren

Kostnadsplan
Tittel

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

kjøp av flytebrygge

350 000

350 000

Sum kostnad

350 000

350 000

Finansieringsplan
Tittel
Kjell M Bjørkid

Lyngen kommune
odd magne mortensen
Sum finansiering

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

175 000

175 000

60 000
115 000

60 000
115 000

350 000

350 000

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Finasieringsplan til ny flytebrygge.docx

10 200

-2-
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22.05.2020

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/546 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

02.09.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/20

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
09.09.2020

Søknad om støtte fra næringsfondet - etablering av salgsvogn for syrisk mat Abou Rass syrisk mat
Henvisning til lovverk:
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - etablering av salgsvogn for syrisk mat - Abou Rass
syrisk mat

Rådmannens innstilling
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000.

Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020

Ansvar
4407

Tjeneste
3255

Art
14701
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Prosjekt

Økes

Reduseres
50.000

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Abou Rass planlegger oppstart av serveringsvirksomhet i Lyngen, gjennom etablering av
salgsvogn for syrisk mat, i kombinasjon med norske retter.
Han har undersøkt hva slags utstyr som skal til og ser for seg samlede investeringer på 150.000.
100.000 av dette er egenkapital. Grunder ser for seg at også andre familiemedlemmer vil delta i
bedriften. Selskapet trenger tillatelse fra grunneier for oppstillingsplass og har søkt om
serveringsbevilling.
Vurdering
Positivt tiltak fra aktiv og initiativrik grunder. Foreløpig jobber han også i industrien i Lyngen.
Gjennom flere møter har vi bistått vedkommende med etablering av selskap, hvilke lover og
regler som gjelder og vi har stor tro på at dette vil lykkes. Tiltaket skaper mangfold og er
positivt for bygda.
Samlet konklusjon
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder om de foreliggende
planer, har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 50.000.
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Søknad
Søknadsnr.

2020-0032

Søknadsår 2020

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Etablering salgsvogn til syrisk mat

Arkivsak

Kort beskrivelse
Etablering av salgsvogn for produksjon og salg av syrisk mat

Prosjektbeskrivelse
Jeg skal etablere salgsvogn, produsere og selge syrisk mat i Lyngen, primært på Lyngseidet.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

ABOU RASS SYRISK MAT

Nedre Jensvoll vei 31
9060 LYNGSEIDET
Nedre Jensvoll vei 31
9060 LYNGSEIDET
Nedre Jensvoll vei 31
9060 LYNGSEIDET

47196038

Org.nr:925519057
AMER NIDAL ABOU RASS
AMER NIDAL ABOU RASS

47196038
47196038

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Abou Rass Syrisk Mat ENK er etablert for å produsere og selge syrisk mat i Lyngen kommune. Søker
ønsker i starten å etablere mobil salgsvogn på Lyngseidet. Det vil i starten bli servert mat på kvelder i
helgene, men vil kunne utvides til å omfatte flere ukedager og lengre åpningstid.
I tillegg til undertegnede vil min kone og eventuelt andre personer jobber i virksomheten.
Prosjektmål
Etablere arbeidsplasser og tjene penger. Skape sin egen virksomhet.
Forankring
Prosjektet har vært diskutert med Lyngen kommune som er positive til tiltaket. Det gjenstår å finne og
inngå avtale med grunneier med tanke på plassering av salgsvogn, dette vil bli gjort i samarbeide med
næringsavdelingen i Lyngen kommune.
Prosjektorganisering
Prosjektet ledes av Amer Abou Rass med støtte fra sin kone. Lyngen bistaår på noen områder.

-1-
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Samarbeidspartnere
Det vil bli inngått avtaler med lokale matleverandører og andre leverandører av mat og forbruksartikler i denne
forbindelse.

Aktiviteter
I første omgang vil jeg gå til innkjøp av en matvogn med nødvendig inventar og utstyr. Parallelt med dette vil jeg
søke om serveringstillatelse i Lyngen kommune. Så snart alt dette er gjennomført, vil jeg inngå avtale med
grunneier for plassering av vogn og strømtilkobling, søppelhåndtering, innkjøpsavtaler mat og andre forhold.

Målgrupper
Alle i Lyngen samt reisende som ønsker å spise sunn syrisk mat.
Resultat
Jeg håper på en omsetning på mer enn 1 mill i 2021, med en positivt resultat

Effekter
Arbeidsplass for meg og min familie, samt nytt tilbud i Lyngen kommune

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
1.9-1.11.2020: Kjøp av vogn med utstyr. Grunneier tillatelser og andre tillatelser fra kommune.

1.11.2020: Oppstart av serveringsvirksomhet
Kostnadsplan
Tittel
Diverse investeringer og
utstyr

Matvogn med inventar og
utstyr
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

30 000

30 000

120 000

120 000

150 000

150 000

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

Egenkapital og evt. lån

100 000

100 000

Lyngen kommune

50 000

50 000

Sum finansiering

150 000

150 000

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

-2-
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Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/465 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

31.08.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/20

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
09.09.2020

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Resort AS
Henvisning til lovverk:
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.
Vedlegg
1 Skisser lagerhus AuroraSpirit2020
2 Fasader Layout
3 budsjett
4 Snitt A Layout
5 Plan 1
6 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Resort AS

Rådmannens innstilling
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000.

Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020

Ansvar
4407

Tjeneste
3255

Art
14701
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Prosjekt

Økes

Reduseres
150.000

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Lyngen Resort skal føre opp et nytt bygg som vil fungere både som lagerlokale og samtidig
inngå i opplevelsestilbudet tilrettelagt for reiseliv og Lyngens egne bedrifter og befolkning.
Anlegget føres opp i vikingstil og skal leies ut til Aurora Spirit Destillery. Søker opplyser at
bygget vil bli en turistattraksjon i seg selv og skal benyttes til å utvikle reiselivsrelaterte
produkter med guiding, events, smaking, osv.
Samlede investeringer er på 5.938 millioner og det søkes om støtte fra Lyngen kommune på
300.000. I samtale med søker opplyses det at hovedbygget er finansiert, men at det søkes om
tilleggsmidler som øke tilretteleggingen og slik sett skape en attraksjon i bygget.
Vurdering
Tiltaket er spennende og vil bidra til å løse lagringsproblemet for Aurora Spirit. Samtidig vil
anlegget i seg selv utsmykkes, lyssettes, lydsettes og tilrettelegges på en slik måte at man her
skaper en tilleggsattraksjon til Aurora Spirit. Nybygget er sikret tilstrekkelige leieinntekter fra
første driftsdag.
Søker har ved tidligere anledning dokumentert god evne til gjennomføring og verdiskapning.
Dette vil også være et tiltak som skaper oppmerksomhet om Lyngen kommune og slik sett
bidrar til å markedsføre kommunen og regionen på en god måte.
Samlet konklusjon
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer,
har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 150.000.
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Skisser – V. 4

Lagerhus, Aurora Spirit Distillery (AS)
(Forberedt av TP, for Årøybukt eiendom as/Econor as)
Løsning:
Etablering av et rent lager i «krysset» på øversiden av destilleriet. Samtidig løser man
parkeringsproblematikken ved å etablere parkering med bom på andre siden av veien:

Plasseres ved innkjørsel til Aurora. Det opparbeides ny parkeringsplass i tilknytning. Formål vil både
være til lagring av tørrvarer og fat, men også til omvisning, events, mv.
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Utforming:
Enkel konstruksjon som med enkle virkemiddel kan assosieres med et norrønt langhus. Dragehoder i
møne.

Dimensjoner:
Det aktuelle området er målt opp og innspill gitt til arkitekt.

Lengde: ca. 40m, bredde: ca 11 m. Da vil det fortsatt være god plass til vei / trafikk ved siden av
bygget.Høyde:, knevegg: ca. 3,5 m, møne: 7,5 m. Høydebehovet er beregnet ut ifra oppsett av stillas
med paller + tønner. Det er tatt utgangspunkt i de største fatene (250 l.) og lagt noe ekstra rom til:
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Med et slikt oppsett vil det være plass til 4 raster, samt plass til palleløfter imellom rastene. Det er
beregnet ca. 60 cm. Bedre plass imellom, enn eksisterende lagerbunkers. Med det aktuelle arealet vil
man kunne få plass til ca. 600 fat.
Vektbelastning:
600 fat x 300 kg = 180 tonn, dvs. Snitt på 500kg/m2 (ved 9m. bredde) eller 450 kg/m2 (v. 10 m.
bredde)
Byggemateriale:
Massivtre m. utvendig isolasjon. Samme farge / utføring som på destilleriet.
Grunnarbeid:
Tomt/område er besiktiget av Lundvoll as, og de mener det ikke er noe problemer forbundet med å
bygge opp en forsvarlig tomt. Massene kan flyttes til andre siden av veien og benyttes til
opparbeiding av parkeringsplass.
Det er avholdt samtale med teknisk, rådmann og ordfører i Lyngen kommune, som signaliserer at
dette kan man få til raskt
Reguleringsplan:
Området er definert som «næringsareal» i gjeldende reguleringsplan.
Dekke:
Betongplate
Avløp:
Enkelt (nød)avløp ut i grøft / sandfilter. 2 toalett i bygget.
Vann:
Enkel installasjon. Spyling og basis WC.
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Ventilasjon:
Følger skotsk modell der utvendig klima skal ha mest mulig påvirkning. I første omgang kun enkle
ventiler fordelt på begge sider av bygget, mer frekvent på «Tønne delen»:

Vindu:
Små vinduer for ventilasjonsformål
Dører:
Massiv tre (cut out), svingbare, hengsles.

Elektrisitet:
Generell belysning innvendig / utvendig. 3‐ fase uttak.
Kun kontaktpunkt som spesifiseres. Aurora ordner selv med belysning og evt. varmepumpe.
Spesielt ifht. fatlagrings – delen:
Lagring av fat krever at man har kontroll på temperatur og fuktighet. Generelt sett ønsker man flg.
forhold: Luftfuktighet; Ikke under 50%.
Temperatur: Sesongmessige lave svingninger, dvs. at temperatur følger sesongene. Den største
utfordringen vil være om sommeren, daønsker man at ikke tenperaturen blir for høy (pga. solskinn /
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varmepåvirkning). Dette løses med varmepumper / airconditioners. TAKTEKKE (TORV) OG VENTILER I
VEGG.

Føres opp i vikingstil med samme utvendig finish som destilleriet. Tar i bruk massivtre – teknologiens
muligheter med viking utskjæringer, dragehoder, mv.

Lyssettes innvendig for besøks / omvisningsformål.
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Fasade Sør

B

A

A

B

REV

Beskrivelse

Dato

Saks.

KS

Lokaliseringsfigur:
N
Tomten: Trollnesbukta 16
9060 Lyngseidet
Gnr.98 / Brn.12
Tittel:

Aurora Spirit Lager
P:\20.13 Aurora Spirit Lager\6 Prosjekt\62 ARK\621 DAK\6211 ArchiCAD\62112 rammetilatelse

Lyngen Resort AS
Åroybuktneset 44, 9060 Lyngseidet

Tiltakshaver:

1:100

Fasade Øst

1:100

Tlf: +47 91 77 91 22

Fasade Vest
E-post: marius.hansen@econor.no

Prosjekterende:

776 06 970

Arkitektkontoret Amundsen as
Postboks 101, 9251 Tromsø
pa@arkitektamundsen.no
www.arkitektamundsen.no

Prosjektnummer

Rammesøknad
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Mål

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Fasader

A40-01

20.13
Dato

24.06.2020
Rev.

.

LYNGEN RESORT AS
(15% belegg)

DRIFTSBUDSJETT

33% belegg)

(40% belegg)

(45% belegg)

2020

2021

2022

2023

kr 720 000
kr 150 000
kr 837 770

kr 720 000
kr 300 000
kr 1 341 504

kr 720 000
kr 300 000
kr 2 494 538

kr 720 000
kr 300 000
kr 2 721 767

kr 1 707 770

kr 2 361 504

kr 3 514 538

kr 3 741 767

kr 500 000

kr 400 000

kr 300 000

kr 200 000

kr 2 207 770

kr 2 761 504

kr 3 814 538

kr 3 941 767

kr 123 299
kr 6 196
kr 28 594
kr 188 825
kr 215 800
kr 562 713
kr 1 645 057

kr 176 245
kr 12 888
kr 42 559
kr 281 050
kr 200 750
kr 713 492
kr 2 048 012

kr 323 640
kr 24 537
kr 78 096
kr 515 725
kr 294 700
kr 1 236 698
kr 2 577 840

kr 352 773
kr 26 821
kr 86 072
kr 568 400
kr 324 800
kr 1 358 866
kr 2 582 901

kr 40 000
kr 80 000
kr 20 000
kr 0
kr 0
kr 10 000
kr 30 000
kr 60 000
kr 0
kr 300 000
kr 0
kr 540 000
kr 1 105 057

kr 40 000
kr 80 000
kr 30 000
kr 0
kr 0
kr 10 000
kr 40 000
kr 60 000
kr 0
kr 300 000
kr 0
kr 560 000
kr 1 488 012

kr 40 000
kr 80 000
kr 30 000
kr 0
kr 0
kr 20 000
kr 40 000
kr 60 000
kr 0
kr 300 000
kr 0
kr 570 000
kr 2 007 840

kr 40 000
kr 80 000
kr 30 000
kr 0
kr 0
kr 20 000
kr 40 000
kr 60 000
kr 0
kr 300 000
kr 0
kr 570 000
kr 2 012 901

Finanskostnader / Hytter
Finanskostnader / Lager
Finanskostnader / Destilleri

kr 289 000
kr 281 000
kr 520 000

kr 578 000
kr 281 000
kr 520 000

kr 578 000
kr 281 000
kr 520 000

kr 578 000
kr 281 000
kr 520 000

RESULTAT (overskudd eller underskudd)

kr 15 057

kr 109 012

kr 628 840

kr 633 901

Leieinntekter - Aurora (destilleri)
Leieinntekter - Aurora (lager)
Inntekter - Hytteutleie

(SUM ‐ driftsinntekter)
Andre inntekter (grupper, tilskudd, mv)

SUM INNTEKTER
Variable kostnader:
Kostnad TO
Kostnad web salg
Strøm
Renhold
Administrasjon
SUM VARIABLE KOSTNADER
DEKNINGSBIDRAG (DB)

Kommentar
Belegg på hytter

Husleie - kr. 60 000,- / mnd
Husleie - kr 25 000,- / mnd

(Se egne kalkyler for de enkelte år)

Faste kostnader:
Brøyting
Husleie / Festeavgift
Løpende vedlikehold
Telefon/porto
Markedsoppbygging/Produktutvikling
Reiser
Forsikring
Regnskapsføring
Revisjon
Avskrivninger
Andre faste kostnader
SUM FASTE KOSTNADER
DRIFTSRESULTAT (dekningsbidrag – faste kostnader)
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Vedlikehold utføres av leietaker på destilleri/lagerhus

6000000 i lån, neddiskonters på 15 år / 5%
2925000 i lån, neddiskonteres på 15 år / 5%
Restlån, destilleri (neddiskontert 2030)

B

A

33,0°

3 540

Detalj A

3 090

Detalj C

Detalj B

11 000

Prosjekterende:

Tiltakshaver:

Postboks 101, 9251 Tromsø
pa@arkitektamundsen.no
776 06 970
www.arkitektamundsen.no

Åroybuktnest 44, 9060 Lyngseidet
Tlf: +47 91 77 91 22
E-post: marius.hansen@econor.no

Arkitektkontoret Amundsen as

Lyngen Resort AS

Skjema / Detalj:

Snitt A

Tegner:

Målestokk:

RM

1:100

Kontroll:

P:\20.13 Aurora Spirit Lager\6 Prosjekt\62 ARK\621 DAK\6211 ArchiCAD\62112
rammetilatelse\20.13 Aurora Spirit Lager koordinatsystem new.pln

22

PA

Tegnet dato:

24.06.2020

Prosjektnr.:

20.13
Tegn.nr.

A30-01

Rev.

.

2

3

4

5

X = 7 734 466, 565
Y = 707 389, 713

6

7

8

9

X = 7 734 466, 565
Y = 707 392, 113

Snitt A

1

10

11

12

X = 7 734 466, 565
Y = 707 417, 962

X = 7 734 466, 565
Y = 707 378,364

A

A

X = 7 734 466, 565
Y = 707 380, 034

WC

WC

Fall 1:50

A: 2,2 m2

X = 7 734 465, 670
Y = 707 390, 899

X = 7 734 463, 943
Y = 707 384, 009

Fall 1:100

X = 7 734 463, 959
Y = 707 401, 505

X = 7 734 465, 670
Y = 707 390, 799

Arbeidsareal

Lager

117,0 m2

A: 312,9 m2

11 000

A:

A: 2,3 m2

Fall 1:100

X = 7 734 458, 374
Y = 707 384, 016

X = 7 734 458, 390
Y = 707 401, 543

X = 7 734 455, 565
Y = 707 417, 962

X = 7 734 466,565
Y = 707 378,364

2 920

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

1

2

3

4

5

6

B

4 411

39 600

2 920

7

8

9

Snitt A

B

1 000

Fall 1:50

800

3 000

10

11

12

REV

Beskrivelse

Dato

Saks.

KS

Lokaliseringsfigur:
N
Tomten: Trollnesbukta 16
9060 Lyngseidet
Gnr.98 / Brn.12
Tittel:

Aurora Spirit Lager
P:\20.13 Aurora Spirit Lager\6 Prosjekt\62 ARK\621 DAK\6211 ArchiCAD\62112 rammetilatelse

Lyngen Resort AS
Åroybuktneset 44, 9060 Lyngseidet

Tiltakshaver:

Tlf: +47 91 77 91 22

E-post: marius.hansen@econor.no

Prosjekterende:

776 06 970

Arkitektkontoret Amundsen as
Postboks 101, 9251 Tromsø
pa@arkitektamundsen.no
www.arkitektamundsen.no

Prosjektnummer

Rammesøknad
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Mål

1:100

Tegning

Tegn.nr.

Plan 1. Etasje

A20-01

20.13
Dato

24.06.2020
Rev.

.

RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Søknad
Søknadsnr.

2020-0028

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Støtte til nytt lager

Søknadsår 2020

Arkivsak

Kort beskrivelse
Det søkes om støtte til oppføring av et nytt lagerlokale og turistattraksjon på Årøybuktneset. Lageret føres opp i
vikingstil og skal leies ut til Aurora Spirit Distillery for å lagre Whisky fat og innsatsmidler- Lageret vil bli en
turistattraksjon i seg selv og skal også brukes til å utvikle nye turistrelaterte produkter for destilleriet (guiding,
smaking, events, mm).

Prosjektbeskrivelse
Utfordringer / bakgrunn for søknad:

Leietaker Aurora Spirit Distillery var i en god vekstfase før Korona utbruddet, men mangler
lagerkapasitet for lagring av innsatsvarer og Whisky. Det lageret som man trodde skulle holde en del
år er fullt og det må nå bygges et nytt. Foreløpig leier man inn lagerkapasitet eksternt, men dette er
ikke kostnads- og ressurs effektivt. Dette er en kritisk sak for Aurora.
Marked:
Lyngen regionen er spesiell mtp. At man har 3 markante turistsesonger: Nordlyssesongen,
Skisesongen og sommer/
fiskesesongen. Erfaringene så langt har vist at det er rimelig greit å snu seg etter markedet. Her er
noen vurderinger og erfaringer gjort i prosessen: MICE – Meeting, incentiv, Conference og Events
markedet I Tromsø – regionen. Potensiale; 0,5 - 1 grupper / uke i høst, vinter og vårsesong (25 uker).
Est 600 - 900 pers / år.
Incoming turoperatør. Vår klyngepartner; Lyngen Adventure, samarbeider med DerTour, som er en av
de største tyske turoperatørene. Basert på test-kjøringer i fjor så ønsker de å satse på vårt konsept.
Potensiale: 5-800 besøkende i nordlys – sesongen. Det er flere andre turoperatører som også er
interessert. Generelle turistmarkedet. Booking via VisitNorway, Visittromsø, Visit-Lyngenfjord og egen
bookingløsning. Denne er implementert. Videre kan man vurdere andre bookingsystemer som
booking.com, airbnb, mv. Potensiale: Est. 2000 – 4000 / år.
Regionale drop-in markedet: Spesielt sterkt om sommeren. I fjor juli solgte destilleriet 165 guidede
turer over disk.
Prosjektet går derfor i all hovedsak på å bygge et lagerbygg som et Viking – langhus. Med en slik
etablering vil Aurora i tillegg til å sikre lagersituasjonen også kunne utvikle nye, spennende
reiselivsprodukter, herunder nevnes:
- Extended guided tour in the Viking warehouse

-1-
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- VIP tasting in the Viking warehouse
- Grand tour – arctic Whisky Experience
… m fl.
I tillegg er det planlagt spesielle gruppeevents (foredrag, tastings, møter, mm) tilknyttet det nye
lageret. Det vil bli
montert vann og toalettfasiliteter i dette bygget. Viking huset plasseres ved innkjørsel til Aurora. Det
opparbeides ny parkeringsplass i tilknytning. Formål vil både være til lagring av tørrvarer og fat, men
også til omvisning, events, mv. Føres opp i vikingstil med samme utvendig finish som destilleriet. Tar i
bruk massivtre – teknologiens muligheter med viking utskjæringer, dragehoder, mv.
Lyssettes innvendig for besøks / omvisningsformål.
Se bilder / skisser / Vedlegg.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson

Lyngen Resort as

91904260

Prosjektleder

Tor Petter W. Christensen

Årøybuktneset 44
9060 LYNGSEIDET
co/Lyngen resort as
Årøybuktneset 44
9060 LYNGSEIDET
Årøybuktneset 44
9060 LYNGSEIDET

Org.nr:916327951
Tor Petter W. Christensen

91904260

91904260

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon
Bakgrunn
Utfordringer / bakgrunn for søknad:
Leietaker Aurora Spirit Distillery var i en god vekstfase før Korona utbruddet, men mangler
lagerkapasitet for lagring av innsatsvarer og Whisky. Det lageret som man trodde skulle holde en del
år er fullt og det må nå bygges et nytt. Foreløpig leier man inn lagerkapasitet eksternt, men dette er
ikke kostnads- og ressurs effektivt. Dette er en kritisk sak for Aurora.
Prosjektmål
Prosjektet går derfor i all hovedsak på å bygge et lagerbygg som et Viking – langhus. Med en slik
etablering vil Aurora i tillegg til å sikre lagersituasjonen også kunne utvikle nye, spennende
reiselivsprodukter, herunder nevnes:
- Extended guided tour in the Viking warehouse
- VIP tasting in the Viking warehouse
- Grand tour – arctic Whisky Experience
-2-
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… m fl.
I tillegg er det planlagt spesielle gruppeevents (foredrag, tastings, møter, mm) tilknyttet det nye
lageret. Det vil bli montert vann og toalettfasiliteter i dette bygget.
Forankring
Søknaden/Satsingen faller inn under visjon og mål for Strategisk næringsplan for Lyngen kommune,
herunder nevnes spesielt:
Visjon
Lyngen skal være den ledende næringslivskommunen i Troms med et innovativt,
veletablert, variert og lønnsomt næringsliv.
Mål
• Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms
for eksisterende og nye næringsaktører.
• Lyngen kommune skal posisjonere seg som en populær destinasjon for
naturbasert reiseliv.

Under planens "Strategiske hovedområder og tiltak" så vil satsingen falle under:
Sektor: Industri
Hovedstrategi:
Tiltak:Tilrettelegge og fokusere på kompetanse heving innen næringen
Sektor: Industri
Hovedstrategi: Tilrettelegge for et bærekraftig reiseliv
Tiltak:Tilrettelegge infrastruktur. Tilrettelegge næringsarealer
Prosjektorganisering
Prosjektet styres av prosjekteier. Entreprenørcompaniet Nord as leies inn på totalentreprise for gjennomføring
av prosjektet.

Samarbeidspartnere
Entreprenørcompaniet as (Econor as) er vår samarbeidspartner på prosjektering og oppføring. De har lang
erfaring og vil stå for totalentreprisen.

Nøkkelressurser / Human kapital:
Flg. personer er sentral i prosjektet:
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Tor Petter W. Christensen; Adjunkt, MBA. Sterk IKT og leder kompetanse. Daglig leder i Aurora Spirit
Distillery as. Tidl. daglig leder av Ecotech as og Lyngenalp BA.
Ingjerd Sørsand; Marketing manager for Aurora Spirit, markedsutdanning, erfaring fra internasjonal
videoproduksjon og social media marketing.
John-Oskar Nyvoll har jobbet i entreprenørbransjen i Troms og Finnmark siden 1986. Nyvoll har
gjennom 30 år hatt suksess med sine prosjekter og har levert resultater som er godt over det som er
vanlig i entreprenørbransjen. Nyvoll er medeier og administrerende direktør for entreprenørfirmaet
Entreprenørcompaniet Nord as (www.econoras.no) i Tromsø.
Selskapet har ca. 120 ansatte og en omsetning på ca. 900 millioner.
Aktiviteter
Flg. aktiviteter inngår i prosjektet:

Prosjektering / Arkitekt / Formalia
Grunnarbeid
Fundament / Rigg
Oppføring / bygg
EL / VVA
Annet byggrelatert
Konseptutvikling / Nye reiselivsprodukter
Kompetanseheving / implementering - reiseliv
Kvalitetssikring og evaluering
Målgrupper
Prosjektet retter seg kun mot en navngitt kunde; Aurora Spirit Distillery as. Det er ikke utarbeidet
markedsvurderinger fht. synergieffekter av satsingen, men vi anser det som meget sannsynlig at
oppføring av et vikinghus / lager tilknyttet verdens nordligste destilleri/visningssenter vil medføre mer
"reason to go", ikke bare for fremtidige turister, men også for det regionale markedet. Aurora
kommer til å utvikle flere reiselivsprodukter (omvisning, events) i tilknytning til det aktuelle
Vikinghuset / lageret.
I denne aktuelle kontekst så finnes det veldig lite konkurranse for oss. Det er langt til neste produsent
som ser på de muligheter som finnes med å koble produksjon og reiseliv.
Resultat
Det vises til vedlagte budsjett.
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Effekter
De viktigste forutsetningene for lønnsomhet er det samarbeidende selskapets lønnsomhet og soliditet. Det er
foretatt en risikoanalyse som viser at dersom Aurora Spirit Distillery ikke overlever, så vil likevel bygget kunne
benyttes til andre formål.

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Flg. aktiviteter inngår i prosjektet:

Prosjektering / Arkitekt / Formalia
Grunnarbeid
Fundament / Rigg
Oppføring / bygg
EL / VVA
Annet byggrelatert
Konseptutvikling / Nye reiselivsprodukter
Kompetanseheving / implementering - reiseliv
Kvalitetssikring og evaluering

-5-
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Kostnadsplan
Tittel
EL / VVA

Grunnarbeid /
Betongarbeider
Isolering, kledning, tak,
diverse
Rigg og drift
Råbygg, Masivtre
SØK, ARK, RIBr, RIB og
utstikking av tomt
Uforutsett
Sum kostnad

Finansieringsplan
Tittel
Egen kapital

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

357 000

357 000

620 000

620 000

2 403 000
750 000
1 300 000

2 403 000
750 000
1 300 000

308 000
200 000

308 000
200 000

5 938 000

5 938 000

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

1 300 000

1 300 000

Innovasjon Norge
Lyngen kommune
Lån

800 000
300 000
3 538 000

800 000
300 000
3 538 000

Sum finansiering

5 938 000

5 938 000

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

A20-01 Plan 1.pdf

113 235

A30-01 Snitt A _ Layout.pdf
A40-01 Fasader _ Layout.pdf
budsjett_LRS.pdf
Skisser_Lagerhus_AuroraSpirit2020_v4.pdf

88 605
94 734
156 000
1 600 169
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09.07.2020

09.07.2020
09.07.2020
09.07.2020
09.07.2020

Lyngen kommune

Arkivsaknr:

2020/474 -2

Arkiv:

242

Saksbehandler: Svein Eriksen
Dato:

31.08.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/20

Utvalgsnavn
Lyngen næringsutvalg

Møtedato
09.09.2020

Søknad om støtte fra næringsfondet - Nils Einar Samuelsen
Henvisning til lovverk:
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden.
Vedlegg
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Nils Einar Samuelsen

Rådmannens innstilling
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 80.000.

Budsjettdekning:
Årsbudsjett
2020

Ansvar
4407

Tjeneste
3255

Art
14701

30

Prosjekt

Økes

Reduseres
80.000

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
3 samarbeidende bønder planlegger investering i ny slåmaskin. Samlede investeringer er på
200.000. I samtale med søker opplyses det at denne investeringer ikke dekkes av Innovasjon
Norge.
Vurdering
Landbruk er viktig i Lyngen. Spesielt ønskes samarbeide om utstyr og arbeide velkommen, dette
bidrar til lavere driftskostnader og mer effektiv produksjon. Vi har i vurderingen av beløp lagt til
grunn 40% finansieringsandel fra Næringsfondet. Det antas at salg av eksisterende utstyr også
vil kunne bringe inn delfinansiering.
Samlet konklusjon
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder om de foreliggende
planer, har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 80.000.
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Søknad
Søknadsnr.

2020-0029

Søknadsår 2020

Støtteordning

Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn

Kjøp av slåmaskiner til jordbruk.

Arkivsak

Kort beskrivelse
Vi ønsker å gå til innkjøp av ny slåmaskin for å kunne høste inn vinteravlingen for 3 saubruk i lyngen.

Prosjektbeskrivelse
Landbruket i lyngen er avhengig av å kunne høste inn fôret sitt til rett tid. Vi er 3 stk. Hagebruk som har et
maskinsammarbeid på høsteutstyr.

Vi ønsker å gå til innkjøp av ny slåmaskiner, og søker derfor om tilskudd til dette.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier
Kontaktperson
Prosjektleder

Nils einar samuelsen

Langgårdveien 42
9060 LYNGSEIDET
Langgårdveien42
9060 LYNGSEIDET
9060 LYNGSEIDET

90561332

Org.nr:982510554
Nils einar samuelsen
Nils einar samuelsen

90561332
90561332

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Nydyrkning

Spesifikasjon
Bakgrunn
Vi er 3 gårdsbruk som driver maskinsammarbeide på innhøsting til landbruk.
På grunn av at vi skal ha effektiv drift, ønsker vi å kjøpe inn ny slåmaskin.
Dette er vi helt avhengig av for å kunne drive landbruk i Lyngen, og kunne høste inn til rett tidspunkt
og uten fare for driftsstans under slåttearbeidet.
Prosjektmål
Målet er å kunne drive et fremtidsrettet gårdsdrift i kommunen.
Sauenæringa er viktig, og vi ønsker å kunne satse videre på våre gårder.
Forankring
Lyngen kommune ønsker å satse på landbruket. Vi mener dette er innenfor kommunens
satsningsområde, og tenker at med å imøtekomme søknaden, viser kommunen vilje til å satse på den
viktige landbruksnæring i Lyngen.
-1-
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Prosjektorganisering
3 gårdsbruk i samarbeid. Dettesammarbeidet har fungert meget bra i snart 20 år.

Vi ønsker å videreføre dette.
Samarbeidspartnere
Nils einar samuelsen

Frank Valø
Kristian Rognli
Finansiering er egenkapital og kommunalt næringsfond
Aktiviteter
Innkjøp av ny slåmaskin

Målgrupper
Fremme et godt landbruk som produserer mat til befolkningen
Resultat
Ved et slikt innkjøp, bidrar vi til å opprettholde aktiviteter på 3 gårdsbruk. Dette gir gode ringvirkninger i
lokalsamfunnet.

Effekter
Opprettholde jordbruket i kommunen

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Innkjøp juli 2020

Kostnadsplan
Tittel

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

200000

200 000

200 000

Sum kostnad

200 000

200 000

Finansieringsplan
Tittel
Egenkapital

2020

2021

2022

2023

2024

SUM

100 000

100 000

Lyngen kommune

100 000

100 000

Sum finansiering

200 000

200 000

Geografi
1938-Lyngen

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato
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