
 

 

 

Lyngen kommune 

 

 

 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet 

Dato: 11.06.2015 

Tidspunkt: 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 04.06.15 

 

 

 

Werner Kiil  

leder  

 Inger-Helene B. Isaksen 

 utvalgssekretær 
 
 

 

VEDLEGG: 

Saksutredningene  

  

-�1�-

http://www.lyngen.komune.no/


 

 

 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 

 1. og 2. vararepresentant for hver liste samt personlige vararepr 

 Rådmannen (ipad) 

 Økonomisjefen (ipad) 

 Leder for teknisk sektor (ipad) 

 Oppvekstsjefen (ipad) 

 Helse- og omsorgssjefen (ipad) 

 

Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (e-post med unntak av ett medlemmer) 

Råd for folkehelse v/Harald Haugen (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 14/15 Delegerte saker   

DS 1/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan 

Cruise ANS - Kjøp av ny Viknes 1080 

 2015/789 

DS 2/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan 

Cruise ANS - kjøp av betonganlegg 

 2015/789 

PS 15/15 Jorunn Larssen, 9060 Lyngseidet - søknad om 

midler til bedriftsutvikling 

 2015/1495 

PS 16/15 Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 

Svensby. Søknad om forprosjektmidler til – 

Turisme Botngaard 

 2015/1496 

PS 17/15 Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 

Lyngseidet. Søknad om støtte til opparbeidelse av 

nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på 

Årøybuktneset 

 2015/1501 

PS 18/15 Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, 

Lenangsøyra, 9064 Svensby. Søknad om støtte til 

etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra. 

 2015/1508 

PS 19/15 Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra 

næringsfondet i fbm. oppføring av ny 

driftsbygning 

 2015/1326 

PS 20/15 Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 

Nord-Lenangen. Søknad om tilskudd til kjøp av 

fiskefartøy: 

 2015/1497 

PS 21/15 Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 

Lyngseidet. Søknad om støtte til 

tapsforebyggende tiltak innenfor Sauenæringen i 

Lyngen 

 2015/1498 

PS 22/15 Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 

SKIBOTN. Søknad om støtte til utgivelse av 

vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord. 

 2015/1499 

PS 23/15 Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms  2015/1492 
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PS�14/15�Delegerte�saker



 

Lyngen kommune 

Plan, næring og teknikk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 

Strandveien 24 Strandveien 24   
9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 

E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no   
 

Lyngsalpan Cruise ANS 

Vågen 

NORD-LENANGEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg næring - nr. 1/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/789-3 6133/2015 242 03.06.2015 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan Cruise ANS - Kjøp av ny 

Viknes 1080 

 

Saksopplysninger:  

 

Selskapet har spesialisert seg innen transport av ski- og fisketurister og annen transport av ulike 

slag for turister. 

 

De vil nå investere i en Viknes 1080 for via denne investeringen lettere tilpasse seg markedet og 

kunne til et mer helhetlig tilbud. Det kommer ikke fram av søknaden om de vil selge sin 

nåværende Viknes 1030, eller beholde denne som et supplement i driften. 

 

Investeringen og finansieringen av denne er kostnads estimert på følgende vis: 

 

Kjøp av Viknes 1080                                                                                        kr  3.440.000,- 

Med følgende foreslåtte finansieringsplan: 

Egenkapital                                                                                                             kr    930.000,- 

Tilskudd Lyngen kommunes næringsfond                                                               kr    250.000,- 

Lån Sparebanken NN (innvilget)                                                                            kr   2.260.000,-  

Sum                                                                                                                        kr   3.440.000,-     

 

 

Vurderinger: 

 

Eierne av selskapet besitter en god kompetanse innenfor maritim virksomhet, og de har utviklet 

gode samarbeidsrelasjoner mot andre aktører innenfor reiselivet/turismen i regionen. Noe som 

har gitt dem en” fast kundegruppe” som kommer tilbake år etter år. Den primære målgruppen er 

ski- og fisketurister, men de vil med denne investeringen kunne utvide sin aktivitet til også å 
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 Side 2 av 2 

omfatte hvalsafarier. Men søkeren mener at deres målgruppe er alle som tilbringer sin ferie/fritid 

i Lyngenområdet og ønsker transport/opplevelser som i seg selv er unike. 

Søkeren mener videre at de ved den omsøkte investeringen er med på å bygge opp et godt og 

unikt produkt, som også kommer andre lokale og regionale aktører i reiselivsbransjen til gode. 

Videre har søkeren ei hytte som kan benyttes av deres kunder innenfor sitt produktspekter, et 

tilbud som gjør søkerens produkt bredere, og de har planer om å utvide dette med ei hytte til.  

 

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, regionale bestemmelsene 

for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt til 

helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Cruise ANS 

innvilges med kr. 75.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

Vedtak: 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Cruise ANS 

innvilges med kr. 75.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Lyngen kommune - næringsutvalget.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 

brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Viggo Jørn Dale 

Sektorsjef Plan, næring og teknikk 

Direkte innvalg: 40028558 

 
Dette brevet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
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Lyngen kommune 

Plan, næring og teknikk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77701000 Bankkonto: 4785.07.00059 

Strandveien 24 Strandveien 24   
9060 LYNGSEIDET   Organisasjonsnr: 840014932 

E-post: post@lyngen.kommune.no Internett: www.lyngen.kommune.no   
 

Lyngsalpan Cruise ANS 

Vågen 

9068 NORD-LENANGEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg næring - nr. 2/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/789-5 6146/2015 242 03.06.2015 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan Cruise ANS - kjøp av 

betonganlegg 

 

Saksopplysninger:  

 

I forbindelse med annonsering av salg av ¼-del (25 m) av betongbryggeanlegg i Nord-Lenangen 

som følge av at tidligere eier har avsluttet aktivt fiskeri, søker Lyngsalpan Cruise ANS Lyngen 

kommune om kr. 35 000,- i støtte for kjøp av den aktuelle betongkaien. 

 

Lyngsalpan Cruise ANS Selskapet har spesialisert seg innen transport av ski- og fisketurister og 

annen transport av ulike slag for turister, og driver i tillegg med hytteutleie for turister. 

Anskaffelsen vil bidra til at kaianlegget forblir i Nord-Lenangen, samt at anlegget vil bedre 

sikkerheten for ombord- og i landsetting av turister. 

 

Videre vil kaianlegget gi selskapet egen liggeplass for båtene og billigere drift av dem i form av 

spart kaileie. 

 

Investeringen er kostnadsestimert på følgende vis: 
Innkjøp av tilpassede fortøyninger                                                                              kr   10.000,- 
Kjøp av flytebrygge/kai                                                                                                       120.000,- 
Tilpassing av gangway til/fra båter                                                                                     15.000,- 
Årlige kostnader med anlegget                                                                                            15.000,- 
Sum                                                                                                                                    kr  160.000,- 

 

Med følgende forslag til finansiering: 
Egenkapital                                                                                                                       kr   125.000,- 
Tilskudd fra Lyngen kommune                                                                                               35.000,- 
Sum                                                                                                                                    kr   160.000,- 
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 Side 2 av 2 

Vurderinger: 

 

I forbindelse med annonsering av salg av ¼-del (25 m) av betongbryggeanlegg i Nord-Lenangen 

som følge av at tidligere eier har avsluttet aktivt fiskeri, ble rådmannen kontaktet på telefon av 

Eikrem for å forhøre seg om det ville være mulig for kommunen å bidra over næringsfondet til 

kjøp av den aktuelle betongbryggen. Bakgrunnen for henvendelsen og behovet for raskt 

tilbakemelding fra kommunen, var at kaianlegget ville kunne bli solgt ut av kommunen. På 

bakgrunn av henvendelsen fra Eikrem, tok rådmannen kontakt med næringsutvalgets leder, og 

drøftet saken. Det ble her konkludert med at Lyngen kommune kunne imøtekomme Eikrems 

henvendelse, og innvilge omsøkt beløp med hjemmel i Lyngen kommunes vedtekter for 

næringsfondet, § 7. 

 

Investeringen i betongflytekaien vil utvilsomt gi selskapet bedre driftsforhold og høyne 

inntrykket til virksomheten. Det virker også som om selskapet har vært flinke til å bygge nettverk 

og samarbeidsformer med beslektede aktører i samme bransje. Samt at selskapet har intensjoner 

om å satse på” exclusive Nordlysturisme” i perioden høst/tidlig vinter, dersom denne satsingen 

slår til vil aktivitetene øke, og få et mer kontinuerlig preg enn nå. 

Ser en på konseptet som helhet er denne investeringen med på å øke profesjonaliteten i satsingen 

og sett i relasjon til den nøkterne oppbyggingen av selskapet passer investeringen godt inn” på 

veien” til et ferdig konsept. 

 

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, regionale bestemmelsene 

for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt til 

helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Cruise ANS 

innvilges med kr. 35.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

Vedtak: 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Cruise ANS 

innvilges med kr. 35.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Lyngen kommune - næringsutvalget.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 

brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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 Side 3 av 3 

Med hilsen 

 

Viggo Jørn Dale 

Sektorsjef Plan, næring og teknikk 

Direkte innvalg: 40028558 

 
Dette brevet er produsert elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1495 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Jorunn Larssen, 9060 Lyngseidet - søknad om midler til bedriftsutvikling 

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, tilrår rådmannen at søknaden fra Jorunn Larsen innvilges 

med kr. 20.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.  

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Søkeren er utdannet sykepleier, men har etter ei ulykke vært ute av arbeidslivet. Hun ønsker å 

starte sin egen bedrift som tilbyr tjenester innenfor massasje og medisinsk yoga. Dette er 

fagområder hun har tatt flere kurs innenfor. Tjenestetilbudet hennes mener hun vil være 

helsefremmende for befolkningen i Lyngen og nabokommunene, og hun mener også at hennes 

sykepleiererfaring vil være styrke for de tjenester hun tenker tilby. Hun opplyser videre at 

hennes helsesituasjon nå er bedre og hun har derfor et sterkt ønske om å komme i gang med 

virksomheten. Hun vil etablere seg i leide lokaler sammen med en fotterapeut, noe hun mener 

vil styrke hennes etablering. Videre har hun planer om å tilby tjenester innenfor ”yoga for 

utbrenthet” og ”yoga for gravide” fagområder hun også har tatt kurs/videreutdanning innenfor, 

samt tjenester innenfor aromaterapi og koppingmassasje. Gjennom sin utdannelse som 

psykiatrisk sykepleier vil hun forsøke å etablere samarbeid med NAV, Lyngsalpan Vekst, leger, 

jordmor og fysioterapeuter i Lyngen kommune. Hun mener at hennes erfaring fra sin egen 

sykehistorie vil være en styrke for etableringen. 

 

For å etablere seg har hun estimert følgende investeringer: 
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Inventar                                                                                                                      kr 20.000,- 
Konsulenttjenester                                                                                                       10.000,- 
Matter                                                                                                                             10.000,-    
Sum                                                                                                                             kr 40.000,- 

 

Dette tenkes finansiert på følgende vis: 
 
Egenkapital                                                                                                                kr 20.000,- 
Tilskudd Lyngen kommunes næringsfond                                                                20.000,- 
Sum                                                                                                                             kr 40.000,- 

 

Vurdering: 

 

Kommunalt næringsfond er etter rådmannens vurdering et lavterskeltilbud ovenfor kommunens 

innbyggere og næringsliv. Rådmannen vurderer søknaden fra Larsen som et initiativ for å 

etablere egen arbeidsplass rettet mot behandlingstilbud for innbyggere som har helseplager 

spesielt innenfor muskel/skjelett og mentalt utbrenthet. Søknaden omtaler i forhold til mål kun 

resultatoppnåelse for søkerens målgruppe. Det er mao. ikke sagt noe i søknaden om hvilke mål 

søkeren har for egen virksomhet. Rådmannen finner imidlertid allikevel grunnlag for å vurdere 

søknaden positivt som følge av at Larsens tilbud vil kunne være et godt, supplerende tilbud for 

kommunens innbyggere. 

 

I forhold til strategisk næringsplan, er søknaden i samsvar med kommunens strategi om å 

tilrettelegge for nyetablerere og gründervirksomhet i kommunen. I tillegg oppfyller søknaden 

fylkeskommunens rammebetingelse om at prosjekter i regi av kvinnelige søkere skal prioriteres. 

 
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, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Jorunn 

Larssen innvilges med kr 20.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1496 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 Svensby. Søknad om 

forprosjektmidler til – Turisme Botngaard 

Vedlegg 

1 Søknad - Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 Svensby. Søknad om 

forprosjektmidler til – Turisme Botngaard 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Karl Halvdan Botngaard 

innvilges med kr. 50.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan.  

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Prosjektet er et samarbeid mellom ekteparene Karl Halvdan/Jill-Karin Botngaard og Gry 

Eliassen/Birger Ingebrigtsen. Søkerne vil etablere et overnattingssted med 

bespisning/konferansefasiliteter, (hostell), med om lag 20 rom. I tillegg til overnattingen vil 

anlegget tilby en rekke aktiviteter knyttet til Botngaards gårdsdrift. Gårdsdriften har pr. 2015 

produksjon av geitmelk som hovedaktivitet, og har nådd sitt produksjonspotensiale (200 

tonn/år). 

 

Lokalitet for overnattingsprosjektet vil være på Botngaard sin eiendom i Sør-Lenangsbotn, ca 

50-100 meter fra fylkesveien. Eiendommen har allerede fått fradelt ca. 6-7 hyttetomter for fri 
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omsetning. Hostellet planlegges lokalisert i tilknytning til disse eiendommene, men adskilt fra 

hovedbruket. 

 

Etablering av den planlagte næringsaktiviteten vil være kapitalkrevende, og det bør derfor 

gjennomføres en forstudie hvor målet med forprosjektet er å finne ut om etableringen er 

realiserbar. Fokus er her å gjennomføre markedsundersøkelser og å foreta en økonomisk analyse 

med tanke på å avdekke om den tenkte investering er lønnsom/forsvarlig å gjennomføre. 

Den tenkte etablering skal ha sitt utspring fra det allerede etablerte gårdsbruket og vil derfor ha 

preg av å være en videreutvikling av et allerede etablert gårdsbruk. 

 

Forprosjektet er kostnadsestimert på følgende vis: 
 
Kjøp av utredninger, analyser og rapporter                                                              kr   70.000,- 
Konsulentbistand og rådgiving                                                                                           80.000,- 
Studietur                                                                                                                                 50.000,- 
Øvrige kostnader til utstyr, materiell og tjenester                                                          80.000,- 
Sum                                                                                                                                   kr 280.000,- 

 

Dette er i henhold til søknaden tenkt finansiert på følgende vis: 
 
Eget arbeid                                                                                                                      kr    80.000,- 
Tilskudd Innovasjon Norge                                                                                                150.000,- 
Tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond                                                                   50.000,- 
Sum                                                                                                                                   kr  280.000,- 

 

I hht. kommunale vedtekter for næringsfondet, er det i § 4 fastsatt at eget arbeid ikke kan 

overstige kr. 40 000,-. Dette arbeidet må i tillegg dokumenteres og bekreftes av regnskapsfører. 

Støtteberettigede kostander for prosjektet reduseres dermed med kr. 40 000,- til kr. 240 000,-. 

Ettersom søknadsbeløpet utgjør kr. 50 000,-, er dette allikevel innenfor maksimal støtteramme 

på 50 % av prosjektkostnadene. Prosjektets innhold og potensiale medfører at rådmannen finner 

det hensiktsmessig å allikevel kunne gi tilrådning om kr. 50 000,- i støtte. 

 
Vurdering: 

 

I utgangspunktet virker prosjektideen å være interessant fordi den passer godt inn i trendene som 

er i reiselivet for tiden. Hvor en av trendene er aktivitetsturisme som denne prosjektideen bygger 

på. 

 

Aktiviteter som tenkes tilbudt i tilknytning til overnattingen er blant annet: 

 

- Deltakelse i dyrestell 

- Delta i slakting 

- Gårdsysteri 

- Microbryggeri 

- Ridning 

- Lavvo overnatting 

- Fjellturer (ski, truger og scooter) 

Videre vil en etablering av denne ha positive ringvirkninger for hele bygdesamfunnet med tanke 

på økt bolyst, flere kvinnearbeidsplasser mv. Rådmannen anmerker her at ytre del av Lyngen 
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står overfor store utfordringer mht. demografisk negativ utvikling. Alle initiativ som kan skape 

varige arbeidsplasser er derfor viktig for Lyngen kommune å støtte opp under. 

 

På grunn av prosjektets tenkte omfang er det viktig at det allerede fra det første stadiet (det 

nåværende) blir foretatt grundige analyser med tanke på om det er realiserbart, noe søknaden 

beskriver vil bli gjort. Videre vil/kan også en grundig analyse av denne prosjektideen og 

resultatet av denne si noe om de generelle muligheter for at denne type prosjekter kan realiseres.  

 

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, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Karl 

Halvdan Botngaard innvilges med kr 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  
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Søknad

Søknadsnr. 2015-0050 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om forprosjektmidler -  turisme Botngaard

Kort beskrivelse

Ønsker å etablere et overnattingsetablisment med ca. 20 rom som skal tilby turister aktiviteter knyttet

til gårdsdrift og naturopplevelser i alle årstidene i Ytre Lyngen, alt fra fjell til fjord, samt tilby

bevertning. Vi vil også satse på konferansesegmentet.

Gjennomføre forprosjekt i forbindelse med idéutvikling, markedsundersøkelser, kartlegge mulige 

samarbeidspartnerer innen opplevelsesturisme i Lyngen. Søke etter kunnskap og innhente erfaringer 

fra etablerte turistdestinasjoner.

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn:

Økt turisme i Lyngen de siste år, har ført til underdekning på overnattingsmuligheter. Det fins få

muligheter for bevertning i området. I tillegg ønsker vi å skape kvinnelig arbeidsplasser og bolyst i

Ytre Lyngen. Lokaliteten er i vakre Sør-Lenangsbotn. Prosjektet skal ha nær tilknytning til allerede

etablert landbruksnæring - Botngaard -som pr. dags dato har geitmelk som hoveddrift.

Prosjektmål:

Finne ut om hovedprosjektet er realiserbart gjennom å gjennomføre/studere  markedsundersøkelser,

analysere hvorvidt tenkt investering og drift er lønnsom.

Forankring:

Prosjektet skal ha sitt utspring fra allerede etablerte Botngaard, dvs. videreutvikling av et etablert

gårdsbruk. Botngaard har nådd sitt potensiale i forhold til geitmelkproduksjon (200 tonn) og ønsker å

videreutvikle driften i forhold til det potiensiale som ligger i økt antall turister i Lyngen, med fokus på

aktivitetsturismen knyttet til gården, fjellet og fjorden.

Prosjektorganisering

Søker ønsker ikke å starte opp dette prosjektet i navnet Botngaard. Det nye selskapet er tenkt i

formen aksjeselskap der to ektepar skal stå for investeringer og drift, men i nært samarbeid med

gården Botngaard.

Samarbeidspartnere

I forprosjektet er det de to ekteparene, samt innovasjon Norge og Lyngen kommune som er involvert.

Vi har i tillegg vært i kontakt med Intek Lyngen for å se om de kan bistå oss.

Aktivitet

I hovedprosjektet er det aktivitetsturisme og overnatting som er aktivitetene.

Målgruppe - "gutta på tur"-turisme, familieturisme, par, bedrifter

Resultat - finne ut om hovedprosjektet kan gjennomføres

Effekter - bl.a. kvinnelige arbeidsplasser, bolyst/bygdeutvikling
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Botngaard, Karl Halvdan
Org.nr:969722461

Sør-Lenangsbotn
9064 SVENSBY

91889861

Kontakt-
person 

Karl Halvdan Botngaard Sør-Lenangsbotn
9064  SVENSBY

91889861

Prosjekt-
leder

Karl Halvdan Botngaard Sør-Lenangsbotn
9064  SVENSBY

91889861

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Økt turisme i Lyngen de siste år, har ført til underdekning på overnattingsmuligheter. Det fins få 

muligheter for bevertning i området. I tillegg ønsker vi å skape kvinnelig arbeidsplasser og bolyst i 

Ytre Lyngen. Lokaliteten er i vakre Sør-Lenangsbotn. Prosjektet skal ha nær tilknytning til allerede 

etablert landbruksnæring - Botngaard -som pr. dags dato har geitmelk som hoveddrift.

Prosjektmål

Finne ut om hovedprosjektet er realiserbart gjennom å gjennomføre/studere  markedsundersøkelser, 

analysere hvorvidt tenkt investeringer og drift er lønnsomme.

Forankring

Prosjektet skal ha sitt utspring fra allerede etablerte Botngaard, dvs. videreutvikling av et etablert 

gårdsbruk. Botngaard har nådd sitt potensiale i forhold til geitmelkproduksjon (200 tonn) og ønsker å 

videreutvikle driften i forhold til det potensiale som ligger i økt antall turister i Lyngen, med fokus på 

aktivitetsturismen knyttet til gården, fjellet og fjorden.

Prosjektorganisering

Søker ønsker ikke å starte opp dette prosjektet i navnet Botngaard. Det nye selskapet er tenkt i 

formen aksjeselskap der to ektepar skal stå for investeringer og drift, men i nært samarbeid med 

gården Botngaard.

Samarbeidspartnere

I forprosjektet er det de to ekteparene, samt innovasjon Norge og Lyngen kommune som er involvert. 

Vi har i tillegg vært i kontakt med Intek Lyngen for å se om de kan bistå oss.

Aktiviteter

hovedprosjektet er det aktivitetsturisme og overnatting som er aktivitet.

* delta i dyrestell

* delta på slakting

* gårdsysteri

* microbryggeri

* ridning

* lavvo-overnatting

* fjellturere (ski, truger, scooter9
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* fiske (fjord, isfiske på sjø og ferskvann)

* kanopadling

* Nordlyssafari

* Midnattsolsafari

* mm

I tillegg vil vi satse på konferansemarkedet og selskaps-/julebordsmarkedet.

Målgrupper

* "Gutta på tur"-turisme

* Famileturisme

* Ektepar

* Bedrifter (konferanser og selskaper)

Resultat

* Kvinnelige arbeidsplasser

* Økt bolyst

* Økt tilflytning - unge fra bygda kommer tilbake/velger å bli

* Utvikle allerede godt etablert drift av Botngaard.

Effekter

* Stabilisere/øke folketallet i Lyngen

* Skape arbeidsplasser (synergieffekt av etableringen)

* Dekke eksisterende og framtidige behov for overnattings- og bevertningstilbud for økende 

turiststrøm til området vårt.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

1.mai 2015 - Etablere prosjektgruppe - fordele arbeidsoppgaver

juni 2015 - Ta kontakt med etablerte reiselivsaktører/forskerer innenfor feltet som kan hjelpe oss med

markedsundersøkelser (kjøpe/gjennomføre)

sept 2015 - gjennomført studieturere for å innhente kunnskap både om markedet og innafor økonomi

nov 2015 - analysert markedet så langt det lar seg gjøre, vurdert økonomien

(investering/driftskalkyler). Avklare investeringsbehov.

des 2015 - konkludere, sluttrapport og forprosjekt fullført.

Kostnadsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Kjøp av utredninger, 
analyser, rapporter   70 000   70 000

Konsulentbistand og 
rådgivning   80 000   80 000

Studieturer ikke dekket av 
innovasjon norge   50 000   50 000

Øvrige kostnader til 
utstyr, materialer og 
tjenest   80 000   80 000
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Sum kostnad 280 000 280 000

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Eget arbeid   80 000   80 000

Innovasjon norge   150 000   150 000

Lyngen kommune   50 000   50 000

Sum finansiering 280 000 280 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

LSFS[1].pptx  8 797 279 25.04.2015

-�18�-



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1501 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til 

opparbeidelse av nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på 

Årøybuktneset 

Vedlegg 

1 Søknad - Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til 

opparbeidelse av nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på Årøybuktneset 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Årøybukt Eiendom AS 

innvilges med kr. 150.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Årøybukt Eiendom AS er et eiendomsselskap som vil bygge et kombinert produksjonslokale og 

visningssenter for det samarbeidende selskapet Aurora Spirit AS. Årøybukt Eiendom AS har i 

av formannskapet 13.04.2015, (FSK-sak 2015/34), fått innvilget dispensasjon fra vedtatt 

detaljreguleringsplan for Årøybukt til å etablere visnings- og produksjonsanlegg for 

alkoholproduksjon. Virksomheten vil generere 3-4 lokale arbeidsplasser, ha en 

produksjonskapasitet etter 4 år på 100 000 liter, samt ha 3 000 visningsbesøk etter 3 år. I 

forbindelse med etableringen, søkes det om støtte til opparbeidelse av nødvendige vann og 

avløpsinstallasjoner til det planlagte bygget.  

 

De nødvendige investeringer er kostnadsestimert på følgende vis: 
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Graving, masser mv                                                                                                 kr  120.000,- 
Prosjektering/konsulent mv                                                                                           30.000,- 
Prosjektledelse/oppfølging                                                                                            40.000,- 
Teknisk infrastruktur (rør, koplinger, kummer, tanker mv)                                   110.000,-     
Sum                                                                                                                             kr  300.000,- 

         

Med følgende foreslåtte finansieringsplan: 
 
Egenkapital                                                                                                                kr  110.000,- 
Eget arbeid (89t a kr 450)                                                                                               40.000,- 
Tilskudd Lyngen kommune                                                                                           150.000,- 
Sum                                                                                                                             kr  300.000,-      

 

Vurdering: 

 

Destilleriproduksjonen i regi av  

 

Aurora Spirit AS, som skal være leietaker i det kombinerte produksjonslokalet og 

visningssenteret som nå planlegges, representerer et nytt næringsfelt i Lyngen kommune. 

Etableringen vil skape, dersom den lykkes, mange positive ringvirkninger for Lyngen 

kommune. Bl.a. i forhold til nye arbeidsplasser, men den vil også representere en ny type 

kompetanse i kommunen. Videre vil også anlegget bidra til å styrke infrastrukturen i bygdene 

fra Lyngseidet mot Koppangen ved at det vil bli satt større fokus på infrastrukturbehov, som vil 

øke attraktiviteten for bygda som bolig- og hytteområde. 

 

Vei, vann og avløp i Årøybukt hyttefelt er anlagt med private midler i fbm. hytteetableringen i 

feltet. Etter etableringen har Lyngen kommune overtatt eiendomsforhold og driften av anlegget, 

samt innkreving av vann- og avløpsgebyr. Det foreliggende prosjektet innebærer at det etableres 

en forlengelse av dagens vannledning fra allerede etablert kum til industriproduksjonsanlegget, 

og som kommunen på samme måte som for det opprinnelige anlegget vil bli overtatt av det 

offentlige. Vedrørende avløp, blir det anlagt privat anlegg. 

 

Rådmannen anmerker avslutningsvis at etableringen har store muligheter for å generere positive 

virkninger for andre næringer i kommunen, inklusiv reiselivet, samt for bygdene utover mot 

Koppangen. 

 

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, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Årøybukt 

Eiendom AS innvilges med kr 150.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  

 

Rådmannens innstilling på maksimum prosentvis tildeling i forhold til prosjektets totale 

kostnader, er koblet til at prosjektet dersom det realiseres, vil bli et flaggskip for næringslivet i 

Lyngen kommune samt for nyskapende aktivitetsinitiativ i Lyngen kommune. 
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Søknad

Søknadsnr. 2015-0055 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Næringsetablering (VVAdel) - Årøybuktnesset

Kort beskrivelse

Årøybukt eiendom as søker om støtte til opparbeiding av nødvendig VVA på Årøybuktnesset. 

Selskapet skal etablere et kombinert produksjonslokale og turistsenter for det samarbeidende 

selskapet AuroraSPirit as.

Prosjektbeskrivelse

Hovedprosjektet går i korte trekk ut på å etablere et kombinert produksjonsanlegg og visningssenter

for firmaet AuroraSpirit as. Årøybukt eiendom as vil føre opp og eie bygningsmassen, mens

AuroraSPirit as leier seg inn i lokalene.

Denne søknad dreier seg kun om delprosjekt; støtte til å etablere nødvendig vann- og

avløpsinstallasjoner som er påkrevd for denne type utbygging.

Det vises til søknadens "spesifikasjon" for utdypende forklaring.

Vi mener at dette prosjektet inneholder en rekke fordelaktige effekter for Lyngen;

- Etableringen vil sette Lyngen på kartet som tilholdssted for verdens nordligste destilleri.

Etableringen vil medføre flere arbeidsplasser og synergieffekter, ikke minst for reiselivet i

i kommunen.

- Etableringen vil medføre oppdragsmengde for lokale bedrifter.

- Etableringen vil medføre flere abonnenter på vann, fiber mv.

Vi gjør oppmerksom på at Årøybukt eiendom as har ikke fått noen andre offentlige tilskudd på

prosjektet og at søknaden fremmes i tråd med strategisk næringsplan og vedtekter for kommunalt

næringsfond.

Vi håper på positiv behandling.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Årøybukt eiendom as
Org.nr:990312060

co/ Årøybukt eiendom as 
Strandv. 26
9060 LYNGSEIDET

90096170

Kontakt-
person 

Tor Petter W. Christensen Strandvn. 26
9060  LYNGSEIDET

90096170

Prosjekt- Tor Petter W. Christensen Strandvn. 26 90096170
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Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

leder 9060  LYNGSEIDET

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Årøybukt fort er lokalisert i Lyngen kommune, ca. 10 km fra kommunesenteret Lyngseidet mot

Koppangen. Fortet har vært i forsvarets eie siden 50 – tallet og ble lagt ut for salg høsten 2004. John

Oskar Nyvoll kjøpte da fortet og solgte det videre til Årøybukt eiendom as. Eierne har siden kjøpet

ønsket å komme i gang med prosesser for å drive næringsvirksomhet på dette stedet.

Årøybukt fort er lokalisert nær fjorden i naturskjønne omgivelser, med fint skiterreng, kort avstand til

de mektige Lyngsalpene og en flott utsikt sørover mot Kåfjord og Storfjord. Nordover er det utsikt

mot Fugløya og naturperlen Årøya. Årøya har kulturhistorisk og militærhistorisk verdi.

Årøybukt fort hadde en viktig rolle under ”den kalde krigen” som et av de mest moderne fortene med

avlyttings og overvåkingsutstyr. Det er gjennomført flere byggetrinn her, med store underjordiske

haller, flere kilometer med løpeganger / nærforsvarsstillinger og flere luftvernskanoner. Til fortet

hører det også ferdig utbygget vann-/ avløps-/ kloakksystemer, strøm-trafoer, veier og diverse

servicebygg. På eiendommen er det også kai og naust.

Selskapet / området innehar en kommunalt godkjent reguleringsplan med områdebestemmelser.

Planen gir rom for ca. 60 fritidstomter, flere leilighetskompleks ved vannkant og annen

næringsvirksomhet.

Det er mye ferdig opparbeidet infrastruktur (strømnett, veger, kloakksystemer) på området.

Reguleringsplanen er utarbeidet med tanke på ressursutnyttelse av eksisterende infrastruktur.

Forsvaret har drevet med avhending / fjerning av forsvarsmateriell fra området. Alle kanoner,

antenner og nærforsvarsanlegg er fjernet fra området. Området fremstår som naturskjønt og

attraktivt med gode lysforhold og utsikt mot Lyngsalpene. Området benyttes i stor grad av

lokalbefolkningen til rekreasjonsformål, spesielt i sommerhalvåret.

Det er underskrevet utbyggingsavtale med Lyngen kommune på overtakelse av vann / avløpsanlegg,

samt utbygging av parkering. Lyngen kommune drifter vann/avløp på felt 1.

EIE eiendom as har tomtene i sin portefølje, og har profilert området en del.

Markedet har imidlertid vært vanskelig de siste årene, og innsatsen til eiendomsmegler har ikke båret

frukter i form av salg. Det er helt klart at denne type eiendomsutvikling krever mer markedsinnsats

og innsalg, men firmaet og eiere har ikke vært i posisjon til å gjennomføre dette de siste årene og

derfor latt firmaet stå relativt uvirksomt. Eiergrupperingen har bidratt med lån for å ivareta nødvendig

likviditet i selskapet. Alt merkantilt er ivaretatt, det samme med alle interessenter og interessehavere.

Selskapet har levert godkjente årsregnskap de siste årene og har en god standing i lokalmiljøet og

kommunen.

Med den ville og vakre naturen i umiddelbar nærhet og en allerede godt utbygd teknisk infrastruktur

så er alle forutsetninger til stede for næringssatsing, spesielt på reiseliv, jfr. økningen i

Nordlysturismen i nord. Videre er Ullsfjordforbindelsen besluttet planlagt i Fylkestinget, og kan være

realisert innen et 5-7 års perspektiv. Med kortere veg fra Tromsø vil området fremstå som mer
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attraktivt i det største regionale markedet.

Våren 2014 lanserte en av eierne tanken om at selskapet AuroraSpirit as kunne tenke seg å etablere

et destilleri på området. Denne tanken ble diskutert videre og eierne er enig om at konseptet er

såpass interessant at man valgte å jobbe videre med saken.

Etter en workshop i august 2014 og flere møter har man kommet frem til et bærekraftig konsept som

vil skape internasjonal oppmerksomhet.

Det er oppnådd enighet om at Årøybukt as foretar den  nødvendige infrastruturelle og 

bygningsmessige investeringen, mens AuroraSpirit as forestår investeringer ifht. produksjon og 

visningssenter.

Prosjektmål

Prosjektet går i sin helhet ut på å etablere produksjonsfasiliteter som vil oppfylle kundens

(AuroraSpirit) krav. Dette gjelder både ifht- produksjonsfasiliteter og visningssenter.

Årøybukt eiendom as vil stå ansvarlig for oppføring av bygg-/lager fasiliteter. AuroraSpirit as vil stå

ansvarlig for det interiørmessige og produksjonsspesifikke.

Hovedmål kan skisseres som følger:

Fasilitere bygningsstrukturer og infrastrukturer som muliggjør AuroraSpirit as sin satsing på

på etablering av kombinert produksjons- og visningssenter.

- Bygge opp produksjonsfasiliteter iht. rådende krav og regler

- Bygge opp visningssenter/turistanlegg med særegen kvalitet

- Tilrettelegge nødvendig infrastruktur, også med tanke på fremtidig utbygging av næringsarealet.

- Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, herunder NATO - bunkerser og annet forsvarsmateriell.

Delmålet som gjelder denne søknad:

Etablere vann- og avløps løsninger som tilfredsstiller de krav og regler som gjeleder for den type 

industri og aktivitet som skal skje på området. Installasjonene skal dimensjoneres for videre 

utbygging og være av økologisk/miljøvennlig karakter.

Forankring

Søknaden fremmes i tråd med innholdet i Lyngen kommunes strategiske næringsplan (vedtatt

27.02.2014), der det pekes spesielt på:

Mål og delmål: «Lyngen kommune skal fremstå som den mest attraktive kommunen i Troms for

eksisterende og nye næringsaktører..»

Kommentar: Det foreslåtte prosjektet vil være med på å styrke omdømmet for Lyngen kommune som

en proaktiv og næringsvennlig kommune.

Mål og delmål: «Lyngen kommune skal posisjonere seg som en populær destinasjon for naturbasert

reiseliv.»

Kommentar: Koblingen mellom reieliv og industriell produksjon har vist seg å være en suksess i andre

deler av verden ddet er naturlig for oss å sammenlikne oss med (f.eks. Skottland). Med områdets

beskaffenhet og de aktørene som er involvert ligger alt til rette for utvikling av flere aktiviteter på og i

umiddlebar nærhet av etableringen.
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Strategier: «Utvikle de naturgitte forutsetningene for naturbasert reiseliv: Posisjonere Lyngen som en

premium destinasjon i den regionale strukturen»

Kommentar: Denne etablering vil vekke  internasjonal oppmerksomhet når man er i drift, noe som vil

bety gode synergieffekter, både for Lyngen som proaktiv næringskommune og etablert

reiselivsnæring.

Søknaden fremmes også i tråd med VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND (Vedtatt i

næringsutvalget 08.12.2014 – NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941), der det pekes spesielt på;

§ 3 Bruk av fondet

…Følgende aktiviteter skal i hht. fylkeskommunens regelverk prioriteres:

-    Utviklingsprosjekter…

… Med utviklingsprosjekt menes tiltak og prosjekter som innebærer sikring og etablering av nye og

eksisterende arbeidsplasser i Lyngen kommune….

§ 4 Retningslinjer for tildeling

Det er tillatt å yte støtte til VA-prosjekter ut fra hovedvannledning og hovedavløpsledning samt til 

atkomstveier fra offentlig veier1 dersom søknadsprosjektene er relatert til næringsutvikling.

Prosjektorganisering

Delprosjektet (VVA) organiseres tradisjonelt innen Årøybukt eiendom as:

Prosjekteier: Styrets leder, styremedlem

Prosjektleder: Daglig leder

Arbeidsgruppe: Grave - entreprenør, prosjekterende konsulent, rørlegger, mv.

Samarbeidspartnere

Entreprenørcompaniet as (Econor as) er vår samarbeidspartner på prosjektering og oppføring. De har 

lang erfaring og vil stå for totalentreprisen. Econor as er/har vært involvert i prosjekter som: -Nytt 

politihus i tromsø. -Kystens hus. -Dramsvegen studentboliger. -Nye Sommerlyst skole. -Trofi teknopark 

-Brinken terrasse (se oversikt på www.econoras.no)

Aktiviteter

Prosjektering, tegning

Gravearbeider

Rørlegger - arbeid

Etablering / nedfelling av vannrør, slamkum, buffertank, avølpsrør, mv

Arrondering

Tilkobling

Kvalitetssjekk / rapportering

Målgrupper

Målgruppene på prosjektet vil være relatert til AuroraSpirit sin satsing. Utdrag fra deres markedsplan

(gjengitt med tillatelse):

Vårt nærmeste marked består i hovedsak av (nordlys)turister i Troms og Finnmark, Hurtigrutens

reisende, generelt

reiseliv i Nord-Norge, samt det nordnorske markedet.:
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Nordlysturister, Troms

Hurtigruten

TaxFree, Tromsø

TaxFree Gardermoen

Leverandører av kortreist mat og opplevelser

Vinmonopolet, Nord-Norge

Selv om posisjonen i Nord-Norge skal prioriteres så sikter vi også mot totalmarkedet i Norge og

eksportmarkedet.

Det nordnorske (arktiske) grunnlaget skal benyttes til å jobbe inn merkevaren i internasjonale

segmenter, inklusive Tax

Free markedet.

Våre rådgivere mener at de egenproduserte produktene er velegnet for eksport. Når vi kommer i

produksjon vil det være

aktuelt å gå inn i eksportmarkedet, spesielt ifht. UK, da vi kommer til å ha en egen salgskanal der. Det 

er etablert eget datterselskap i Skottland (UK) for eksport, import og markedformål.

Resultat

Ferdig oppført bygg/infrastruktur skal muliggjøre flg. resultatmål for AuroraSpirit:

Produksjonskapasitet på 100 000 l  etter 4 år

3000 visningsbesøk / år etter 3 år.

Effekter

Etableringen vil sette Lyngen på kartet som tilholdssted for verdens nordligste destilleri.

Etableringen vil medføre flere arbeidsplasser og synergieffekter, ikke minst for reiselivet i kommunen.

Etableringen vil medføre oppdragsmengde for lokale bedrifter.

Etableringen vil medføre flere abonnenter på vann, fiber mv.

Årøybukt eiendom as har ikke fått noen andre offentlige tilskudd på prosjektet.

Søknaden fremmes i tråd med strategisk næringsplan og vedtekter for kommunalt næringsfond.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Kostnadsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Graving, masser, mv   120 000   120 000

Prosjektering / konsulent, 
mv   30 000   30 000

Prosjektledelse / 
oppfølging   40 000   40 000

Teknisk infrastruktur (rør, 
tanker, kum, kobling,   110 000   110 000

Sum kostnad 300 000 300 000

Finansieringsplan
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Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Egenkapital:   110 000   110 000

Eget arbeid (89 t. a 450,-)   40 000   40 000

Lyngen kommune   150 000   150 000

Sum finansiering 300 000 300 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

VEDLEGG_Årøybukt_infrastruktur.pdf   212 987 14.05.2015

Aaroybukt_kart7_v12.pdf   598 874 14.05.2015

Aaroybukt07042008-2.pdf  1 051 143 14.05.2015
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1508 -1 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, Lenangsøyra, 9064 Svensby. 

Søknad om støtte til etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra. 

Vedlegg 

1 Søknad - Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, Lenangsøyra, 9064 Svensby. Søknad 

om støtte til etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra. 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Andras Kiil innvilges med 

kr. 100.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  
 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Andreas Kiil (59) driver sammen med sin kone Maria (42) Bjørkmo gård, samt at i tillegg et 

drosjeløyve. De vil nå etablere et reiselivsanlegg som en tilleggsnæring sammen med 

gårdsdriften og drosjeløyvet. Til sammen vil driften gi en sysselsetting på 2 årsverk. 

 

Forretningsidèen går på å utvikle og drifte utleiehytter og fiskecamp rettet mot nasjonale og 

internasjonale reisende kombinert med vertskap og gode opplevelser. Med hytteutleie og 

fiskecamp utvider de gårdsvirksomheten med en tilleggsnæring som etter hvert kan bli en 
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selvstendig virksomhet. Markedet for moderne utleiehytter rettet mot vinterturisme og 

fiskecamp er økende. Noe erfaringene fra det lokale destinasjonsselskapet også viser. 

 

Søkerne har utarbeidet en meget omfattende forretningsplan som viser at mulighetene for å 

lykkes med prosjektet absolutt må sies å være tilstede. For å få etableringen på plass er det 

nødvendig å foreta investeringer. Disse er estimert på følgende vis og med foreslått 

finansieringsplan: 

 

  
 

Som kommunalt bidrag til prosjektet søkes det om tilskudd på kr 200.000,- fra Lyngen 

kommunes næringsfond for at låneopptaket kan reduseres tilsvarende kr 200.000,-. 

Finansieringen blir da som følger: 

 

Egenkapital og egeninnsats (50/50)                                                                        kr   630.000,- 

Tilskudd IN                                                                                                                    814.866,- 

Tilskudd Lyngen kommune                                                                                           200.000,- 

Lån i bank                                                                                                                       743.194,- 

Sum                                                                                                                          kr 2.388.060,- 

 

Vurdering: 

 

Konseptet kan ha gode muligheter til å lykkes, og prosjektet virker solid gjennomarbeidet via en 

omfattende forretningsplan. Dessuten besitter etablererne gode språkkunnskaper med tanke på 

det internasjonale markedet, og spesielt mot det østeuropeiske markedet. Samt at konseptet er 

allsidig med tanke på tilbudet av aktiviteter og transport/logistikk (aktiviteter i forbindelse med 

gårdsdriften, transport av gjestene mv), noe som vil virke styrkende i forhold til konkurrerende 

virksomheter både lokalt og regionalt. Dessuten er tilbudet så bredt at det vil være muligheter 

Kostnadsoverslag Bjørkmo gårdsutleie og fiskecamp

Investeringer Verdi/tilbud Grunnlag

Verdi av grunntil hytte, parkering og veirett 75 000 1500 m2 X50 per m2 Egenkap (EK)

Opparbeidelse av grunn med duk, pukk, drenering 80 000 EK

Opparbeidelse og grusing av parkering 50 000 EK

Støping av sokkel med varmekabler og rør innfelt 110 000 EK

Avløp med tilførsel vann, avløp med kum 40 000

Hyttetilbud Handlaft 920 000

Elarbeider iht. tilbud 161 860

Rør og bad iht. tilbud 186 000

Kjøkken, estimat 100 000

Inventar og utstyr, estimat 100 000

Bistand forretningsplan og søknader m.oppfølging 30 000

Ideavklaring og produktifisering 30 000

1 882 860

Ekstern utrustning, båt, tilføres fra eier 175 200 EK

Ekstern utrustning, båt nr. 2, tilføres fra eier 120 000 EK

Sikkerhetsutstyr til båt 20 000 EK

2 stk. små tilleggshytter; badstu, jacuzzi, samt sløyebu 190 000

2 388 060 630 200 26,4 %

Finansiering

Egenkapital og egeninnsats 630 200

Utredningsstøtte av Bistand forretningplan og ideavklaring, 75% 45 000

Investeringsstøtte fra Innovasjon Norge, 35% av 2 328 060 814 821

Lån 943 039 Per mnd , 5.241, 25 år, 4,5%

2 388 060
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for å holde driften gående gjennom hele året (fiske- og skiturister), noe som virker betryggende 

for prosjektet. For rådmannen er det særlig viktig at kommunen yter støtte til prosjekter i ytre 

del av Lyngen som vil kunne bidra til å motvirke den negative befolkningsutviklingen. 

 

 

 

 

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, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Andreas 

Kiil innvilges med kr 100.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  
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Søknad

Søknadsnr. 2015-0051 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om støtte til reiselivsanlegg

Kort beskrivelse

Lyngen ski- og fiskecamp søker om støtte til investering og etablering av reiselivsanlegg på 

Lenangsøyra. Anlegget vil være som tilleggsnæring tilknyttet gårdsdrift og vil sammen med 

eksisterende landbrukseiendom og taxidrift sysselsette 2 årsverk.

Prosjektbeskrivelse

Forretningsidé

Selskapet skal utvikle og drifte utleiehytter og fiskecamp rettet mot nasjonale og internasjonale

reisende, kombinert med vertskap og gode opplevelser.

Personene bak

Andreas Kiil, 59, driver i dag Bjørkmo gård samtidig som familien drifter et drosjeløyve.

Maria Kiil, 42. drifter sammen med Andreas familiens gård og drosjeløyve. Maria Kiil har

guideerfaring fra Russland og de baltiske stater, som gjør at de kan følge opp kunder fra dette

området spesielt godt.

Markedet

Med gårdsutleie og fiskecamp utvider man gårdsvirksomheten med en tilleggsnæring som etter hvert

vil bli en selvstendig virksomhet. Markedet for utleie av moderne hytter og reiseanlegg rettet mot

vinterturisme og fiskecamp er økende, hvor erfaringer fra det lokale destinasjonsselskapet Visit

Lyngenfjord viser at så mye som 90% av de besøkende kommer fra Europa, Asia og øvrige

Skandinavia. I vintersesongen er de fleste besøkende fra sentral Europa og Asia, mens

sommersesongen har større spredning med deltakelse fra Skandinavia og Øst/Nord Europa.

Gjennom tiltaket gir man tilbud til følgene besøksgrupper:

-Topptur/skiinteresserte, sesong fra sent i februar til mai

- Fisketurister, sesong fra mai til september

- Nordlysturister, sesong fra september til mars

- Bedriftsarrangementer, sesong hele året, men høsten mest aktuell

En fleksibel satsing mot 2 sesongaktiviteter anses for å være viktig for å oppnå jevnt og godt belegg

gjennom store deler av året og derigjennom god inntjening. Samtidig vet man at reisende fra Europa,

sør- Europa og etter hvert Asia i sterkere grad, legger igjen gjennomsnittlig 2200 eller mer per døgn

per person.

Suksesskriterier

Vi tror de viktigste enkeltfaktorene vil være:
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•    Markedsutsiktene er svært godt i Lyngen for både skiturisme og fisketurisme. Innovasjons Norge

og NHO Reiselivs egne undersøkelser viser en årlig vekst. Visit Lyngenfjord kan dokumentere

fullbookede utleiehytter i perioden mars-tom mai for fjellturisme og mai-tom august for eksisterende

fiskecamper.

•    Lokaliseringen i Lenangsøra i Lyngen er et perfekt utgangspunkt for både fjellturisme og

fiskecamp.

•    Gjennom tiltaket rettes man satsingen mot minimum 2 interessegrupper. Dette gir sesong på

vinter/vår og sommer.

•    Grunder driver i tillegg til gård og taxi, dette gir grunnlag for tilleggstjenester mht. transport av

gjester fra og til flyplass, samt til lokale destinasjoner i Lyngen.

•    Gjennom nærheten til gård tilbys «inn-på-tunet» opplevelser og gjennom egen og samarbeidende

partnere tilbys lokal gårdsmat av høy kvalitet.

Konkurransefortrinn

Konkurransefortrinn er knyttet til følgende elementer:

1)    Det anleggsbaserte friluftsliv har de siste årene mistet noe av glansen. Lyngen, og de fleste

områder i Nord-Norge, tilbyr store områder uberørt natur.

2)    Lyngen er attraktivt reisemål for vinterturister som ønsker løssnøkjøring i spektakulære fjell.

Kommunen er også gunstig plassert mht. fritidsfiske og Bjørkmo Gård ligger flott til mht.

fiskeområder.

3)    Anlegget kan driftes som tilleggsnæring til gård. Dette gir fleksibilitet idet fokus og kapasitet

flyttes mellom aktivitetene gjennom dagen. Anlegget er derfor ikke avhengig at fulltidsansatt

servicemedarbeider.

4)    Man satser på BÅDE vinter og fisketurisme og slik sett gir dette fleksibilitet og sikrere inntjening.

5)    Og ikke minst veier eiernes arbeidsvillighet mye. Man er opptatt av å utvikle og skape aktivitet 

knyttet til gårdsdriften.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Kiil, Andreas
Org.nr:869268542

Lenangsøyra
9064 SVENSBY

91778619

Kontakt-
person 

Kiil, Andreas Lenangsøyra
9064  SVENSBY

91778619

Prosjekt-
leder

Kiil, Andreas Lenangsøyra
9064  SVENSBY

91778619

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Søkt IN om investeringsstøtte og fått bekreftet muntlig ca. 600.000.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Lyngen ski- og fiskecamp skal med dette etablere reiselivsanlegg i tilknytning til Bjørkmo gård.

Anlegget skal etableres som tilleggsnæring i landbruk og bidra til å styrke gårddriften og derigjennom

gi 2 årsverk.
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Innovasjon Norge har støttet prosjektet med ca. 660.000, men prosjektet mangler ca. 200.000 for å 

bli fullfinansiert.

Prosjektmål

Prosjektmålet er å etablere og starte opp utleievirksomheten innen 1. januar 2016 slik at man er i

drift i god tid før vintersesongen 2016.

Videre har prosjektet fremdriftsmessige og inntjeningsmessige mål slik disse er definert i vedlagte 

forretningsplan.

Forankring

Prosjektet er forankret hos Innovasjon Norge og etableres i forståelse med samarbeidspartnere 

innenfor reiseliv. Det er således inngått samarbeidsavtaler med Visit Lyngenfjord, Tour in Lyngenalps 

og tysk reiselivsselskap.

Prosjektorganisering

Andreas Kiil er prosjektleder og vil sammen med Maria Kiil styre prosjektet. Det er innhentet tilbud 

fra leverandør av komplett hytteanlegg og denne leverandøren vil stille med egen 

prosjektkoordinator.

Samarbeidspartnere

Det er innhentet tilbud fra leverandører av grunnarbeide, hytteleveranse, elektriske arbeider og

rørarbeider. Samtlige parter unntatt hytteleverandør, er lokale partnere.

I tillegg er det etablert avtaler med Tour in Lyngen Alps vedrørende opplevelsestjenester og Visit 

Lyngenfjord vedrøende bookingtjenester. Det vil også bli inngått salgsavtaler med booking.com og 

AirBnb.com

Aktiviteter

Aktivitetsplan

1. Design av løsning og vurdering av bygge alternativer

2. Bestilling og igangsetting av arbeider

3. Valg av markedsstrategi, markedskanaler, partnere.

4. Forberedelse til drift.

Milepæler

Vi ser for oss følgende milepæler:

1.6.2015: Grunnleggende finansiering, helt eller delvis, på plass.

1.6.2015: Alle bestillinger iverksatt.

1.6.2015: Grunnarbeider starter

1.9.2015: Byggearbeider starter.

1.12.2015: Ferdigstillelse bygg.

1.2.2016: Bygget klart til drift.

Målgrupper

-�32�-



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 4 -

Med gårdsutleie og fiskecamp utvider man gårdsvirksomheten med en tilleggsnæring som etter hvert

vil bli en selvstendig virksomhet. Markedet for utleie av moderne hytter og reiseanlegg rettet mot

vinterturisme og fiskecamp er økende, hvor erfaringer fra det lokale destinasjonsselskapet Visit

Lyngenfjord viser at så mye som 90% av de besøkende kommer fra Europa, Asia og øvrige

Skandinavia. I vintersesongen er de fleste besøkende fra sentral Europa og Asia, mens

sommersesongen har større spredning med deltakelse fra Skandinavia og Øst/Nord Europa.

Gjennom tiltaket gir man tilbud til følgene besøksgrupper:

-Topptur/skiinteresserte, sesong fra sent i februar til mai

- Fisketurister, sesong fra mai til september

- Nordlysturister, sesong fra september til mars

- Bedriftsarrangementer, sesong hele året, men høsten mest aktuell

En fleksibel satsing mot 2 sesongaktiviteter anses for å være viktig for å oppnå jevnt og godt belegg 

gjennom store deler av året og derigjennom god inntjening. Samtidig vet man at reisende fra Europa, 

sør- Europa og etter hvert Asia i sterkere grad, legger igjen gjennomsnittlig 2200 eller mer per døgn 

per person.

Resultat

Prosjektet forventes skal gi en utvikling og positiv økonomisk drift allerede fra 1. hele driftsår, dvs. 

2017. Gitt godt belegg skal det også være mulig å få til positiv drift fra 2016.

Effekter

Effektene er flere:

- Økonomisk bidrag til gårdens drift og økonomiske inntjening.

Legge til rette for generasjonsskifte gjennom å tilby neste generasjon en mer omfattende

de produktsammensetning enn ren gårddrift kan gi.

- Øke dagens drift til 2 årsverk

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Se vedlagte forretningsplan.

Kostnadsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Samlet investering jfr. 
forretningsplan  2 388 060  2 388 060

Sum kostnad 2 388 060 2 388 060

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Egenkapital og 
egeninnsats   630 200   630 200

Innovasjon Norge   660 000   660 000

Lyngen kommune   200 000   200 000
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Lån tatt i bank   897 860   897 860

Sum finansiering 2 388 060 2 388 060

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Cooperation Kingfisher and Lyngen Ski- og Fiskecamp.msg   32 256 28.04.2015

Forretningsplan Lyngen ski- og fiskecamp-ver. 27.1.2015.docx   256 042 28.04.2015

Intensjonsavtale Tour in Lyngen Alps.pdf   569 521 28.04.2015

Intensjonsavtale Visit Lyngenfjord.pdf   402 742 28.04.2015
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1326 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra næringsfondet i fbm. oppføring 

av ny driftsbygning 

Vedlegg 

1 Søknad - Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra næringsfondet i fbm. oppføring av ny 

driftsbygning 

 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Trond Vidar Jenssen 

avslås. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Trond Vidar Jenssen har søkt Lyngen kommune om kr. 350 000,- i tilskudd fra næringsfondet i 

fbm. oppføring av ny driftsbygning. Prosjektet har en totalramme på kr. 7 millioner. 

 

Jenssen søkte næringsfondet innen fristen 1. mai, men brukte ikke regionalforvaltning.no. Det 

ble deretter åpnet ekstra frist for søkeren fram til 29. juni for at han skulle kunne legge inn sin 

søknad digitalt, og dette ble gjort innen fristen 29. juni. 

 

For ytterligere informasjon, vises det til vedlagt søknad. 

 

 

Vurdering: 

-�35�-



 

Det er politisk vilje til å satse på landbruket i Lyngen, og kommunestyret fattet våren 2015 

vedtak om å styrke næringsfondet med kr. 500 000,-, av hensyn til bl.a. primærnæringene. 

 

Rådmannen er av den prinsipielle vurdering at kvalitetskravet til næringsfondssøknader ikke 

skal være for strengt. Dette av hensyn til at fondet skal være for «alle». Imidlertid er det 

rådmannens vurdering at det må settes strengere krav til søknadene desto større søknadsbeløpet/ 

prosjektet er. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Vedrørende den aktuelle søknaden fra Trond Vidar Jenssen, er det rådmannens vurdering at 

søknadsdokumentet er for svak og for dårlig gjennomarbeidet med referanse til størrelsen på det 

omsøkte beløpet og prosjektet som sådan, og rådmannen konkluderer derfor på det punktet med 

at det ikke foreligger grunnlag for å behandle søknaden på nåværende tidspunkt. 

 

Etter rådmannens vurdering oppfyller søknaden ikke næringsfondsvedtektenes krav og kriterier 

for tildeling som følge av for svakt gjennomarbeidet søknadsdokument.  

 

-�36�-



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 1 -

Søknad

Søknadsnr. 2015-0057 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Storfefjøs

Kort beskrivelse

Ønsker å bygge ny storfefjøs for å bedre forholdene for folk og fe .

Øke produksjon av  storfekjøtt som det er underdekning av i markedet.

Prosjektbeskrivelse

Utvide og bedre driften på gården ved å bygge ny driftsbygning fra sommer 2015

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Jenssen, Trond Vidar
Org.nr:986428100

Lenangsøyra
9064 SVENSBY

97170737

Kontakt-
person 

Trond Vidar Jenssen Lenangsøyra
9064  SVENSBY

97170737

Prosjekt-
leder

Trond Vidar Jenssen Lenangsøyra
9064  SVENSBY

97170737

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Driver i dag med oppforing av storfe i en fjøs som er ment som mottaksavdeling for småkalver og

egner seg ikke optimalt til slutt foring .

Har over flere år investert mye på gården i form av maskiner og arealer da planen har vært å bygge ny 

fjøs som dessverre har latt seg vente på seg på grunn av at en ikke har blitt prioritert hos Innovasjon 

Norge , som man må ha med seg når det er snakk om bygg i denne størrelsen.

Prosjektmål

Øke produksjonen av storfekjøtt ved økning av dyretall.

Bedre forholdene og skape god trivsel som resulterer i bedre tilvekst .

Forankring

Produksjon av storfekjøtt

Prosjektorganisering

Grunnarbeid gjøres av byggherre

Prosjektering av bygg samt leveranse og montering utføres av byggets leverandør
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I mekk monteres av leverandør / byggherre

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge

Samisk utviklingsfond

Aktiviteter

Byggeaktiviteter/jordbruk

Målgrupper

Forbrukerne

Resultat

Bedre tilvekst og større produksjon

Effekter

Bidra til et aktivt jordbruksmiljø

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Sommer 2015                          Gjødselkum og fjøstomt

Høst      2015(event2016)         Leverandør leverer og monterer bygg

Vinter   2015/16                       Innvendige arbeider

Kostnadsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Fjøs  6 000 000  6 000 000

Gjødselkum  1 000 000  1 000 000

Sum kostnad 1 000 000 6 000 000 7 000 000

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Innovasjon Norge  1 720 000  1 720 000

Lyngen kommune   350 000   350 000

Lån  4 630 000  4 630 000

Suf   300 000   300 000

Sum finansiering 7 000 000 7 000 000

Geografi

1900-Troms

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

søknad2014.pdf   52 745 27.05.2015
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1497 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 Nord-Lenangen. Søknad om 

tilskudd til kjøp av fiskefartøy: 

Vedlegg 

1 Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 Nord-Lenangen. Søknad om tilskudd til kjøp 

av fiskefartøy: 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Straumen Fiskeriselskap 

AS innvilges med kr. 110.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  
 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Straumen Fiskeriselskap AS som skal drive kystfiske i åpen gruppe med garn, line og jukse etter 

artene torsk, hyse (kolje), sei og blåkveite i området nord for 62. breddegrad (Lofoten – Vardø). 

Selskapet vil nå kjøpe fiskefartøyet M/S ”Jens Berg”, LG 7348. Fartøyet er en Selfa Arctic 

speedsjark bygd i 2012 og er 10,99 meter lang (36 fot) og har et lasterom på 13 m3. Båten er 

noe utrustet for fiske, men det er nødvendig å foreta enkelte supplement investeringer for at den 

skal kunne driftes som planlagt. 

Investeringer i fartøyet med komplettering av utstyr er kostnadsestimert til følgende: 
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Angelvinsj med tilhørende utstyr og montering                                                           75.900,- 
Bom for dekkksarbeid                                                                                                     102.000,-  
Containere for lagring av fisk                                                                                           61.600,- 
Fartøy                                                                                                                             3.000.000,- 
Garn, line og annet bruksutstyr                                                                                    530.000,- 
Revisjon, konsultasjon knyttet til etablering                                                                21.350,- 
Sum                                                                                                                             kr  3.790.00,- 

 

Med følgende foreslåtte finansieringsplan: 
 
Egenkapital                                                                                                                      1.000.000,- 
Lån DNB                                                                                                                            2.396.350,- 
Sametinget tilskudd                                                                                                           283.825,- 
Tilskudd Lyngen kommune                                                                                               110.675,- 
Sum                                                                                                                             kr   3.790.000,- 

 

Vurdering: 

 

Investeringen fremstår som velfundert og har en forholdsvis høy grad av egenkapital, noe som er 

betryggende med tanke på den fremtidige driften av båten. Videre vil etableringen av et nytt 

fiskefartøy styrke fiskerimiljøet i området Lenangen. Et område av Lyngen kommune hvor 

fiskeriene står meget sterkt. 

 

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, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Straumen 

Fiskeriselskap AS innvilges med kr 110.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  
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Søknad

Søknadsnr. 2015-0054 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om tilskudd - kjøp av fiskefartøy

Kort beskrivelse

Straumen Fiskeriselskap skal drive kystfiske i åpen gruppe med garn, line og jukse etter artene torsk,

hyse, sei og blåkveite i området nord for 62o N (Lofoten – Vardø).

Til dette formålet skal selskapet kjøpe fiskefartøyet M/S ”Jens Berg”, LG 7348. Fartøyet er en Selfa 

Arctic speedsjark bygd i 2012, er 10,99 meter (36 fot) lang og har et lasterom på 13 m3.  Båten er noe 

utrustet for fiske med blant annet juksemaskin m/utligger, garnspill og linehaler, og har motor og 

skrog som gir meget gode s

Prosjektbeskrivelse

Se vedlagte forretningsplan

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Straumen Fiskeriselskap
Org.nr:999999999

Storvoll
9068 NORD-LENANGEN

91563562

Kontakt-
person 

Frode Wikerøy Storvoll
9068  NORD-LENANGEN

91563562

Prosjekt-
leder

Frode Wikerøy Storvoll
9068  NORD-LENANGEN

91563562

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Skal / har søkt Sametinget om tilskudd til førstegangsinvestering i brukte fartøy

Spesifikasjon

Bakgrunn

Se vedlagte forretningsplan

Prosjektmål

Se vedlagte forretningsplan

Forankring

Se vedlegg

Prosjektorganisering

Se vedlegg

Samarbeidspartnere

Se vedlegg
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Aktiviteter

Se vedlegg

Målgrupper

Se vedlegg

Resultat

Se vedlegg

Effekter

Se vedlegg

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Se vedlegg

Kostnadsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Angelvinsj med 
tilhørende utstyr og 
montering   75 900   75 900

Bom for dekksarbeid   102 000   102 000

Containere for lagring av 
fisk   61 600   61 600

Fartøy  3 000 000  3 000 000

Garn, line, annet 
bruksutstyr   530 000   530 000

Revisjon, konsultasjon 
knyttet til etablering   21 350   21 350

Sum kostnad 3 790 850 3 790 850

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Egenkapital  1 000 000  1 000 000

Lyngen kommune   110 675   110 675

Lån- DNB  2 396 350  2 396 350

Sametinget   283 825   283 825

Sum finansiering 3 790 850 3 790 850

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Forretningsplan Straumen Fiskeriselskap AS.pdf   474 884 12.05.2015
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Kjøpekontrakt MS Jens Berg.pdf   213 997 12.05.2015

Prospekt MS Jens Berg.pdf   832 143 12.05.2015

Søknad om tilskudd LK - Straumen Fiskeriselskap.pdf   30 132 12.05.2015

Vedtekter og stiftelsesdokumenter.pdf   592 345 12.05.2015
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1498 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til 

tapsforebyggende tiltak innenfor Sauenæringen i Lyngen 

Vedlegg 

1 Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til 

tapsforebyggende tiltak innenfor Sauenæringen i Lyngen 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Kjosen – Fastdal Sankerlag  

innvilges med kr. 30.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  

 

c) Støtten forutsetter at søker i etterkant av politisk behandling fremlegger revidert 

kostnadsbudsjett for administrasjonen for endelig godkjenning. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Kjose- Fastdal Sankelag i samarbeid med Jægervatnet-Russelv Sankelag, Fylkesmannen i 

Troms og Bioforsk vil igangsette tapsforebyggende tiltak innenfor sauenæringen i Lyngen. 

Sauenæringen i Lyngen har gjennom flere år hatt store tap, og ofte med uklare tapsårsaker. 

Disse tapene reduserer verdiskapningen på gårdene i Lyngen. Målet med prosjektet er derfor å 

redusere tapene og finne en årsak til de uklare tapene som har pågått over flere år. 
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Prosjektet er delvis finansiert av Fylkesmannen i Troms, men sankelagene må også bidra med 

egenandel, og prosjektet søkes derfor delvis finansiering fra Næringsfondet i Lyngen. 

Metodene som vil brukes i prosjektet går ut på at sauene og lammene utstyres med radiobjeller 

slik at det tidlig kommer varsler om døde dyr. Videre vil det bli brukt/engasjert to 

hundeekvipasjer fra Norsk Kadaverhund, samt oppsporing av revehi og forsøk på å ta disse ut. 

Hundeekvipasjene vil bli benyttet på seinsommeren/tidlig høst. Engasjementet av 

hundeekvipasjer er forholdsvis kostnadskrevende, og det er utgifter som ikke sankelagene klarer 

å bære uten støtte. Grunnen til bruken av hundeekvipasjer er at Fylkesmannen og Bioforsk 

konsentrerer sin innsats om tidlig tap (om våren) og deres innsats vil derfor ikke gi et helhetlig 

bilde av tapene som oppstår i løpet av beitesesongen, noe sankelagene mener bruken av 

hundeekvipasjene vil gjøre.   

 

Kostnadene med å gjennomføre prosjektet er estimert på følgende vis:  
 
Beitebruksprosjektet (prosjekt for tapsforebyggende tiltak)                                        kr  85.000,- 

 

Som tenkes finansiert på følgende vis: 
 
Sankelagene                                                                                                                            kr  55.000,- 
Tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond                                                                   kr  30.000,- 
Sum                                                                                                                                          kr  85.000,- 

 

Vurdering: 

 

Tiltaket/prosjektet vil utvilsomt fremskaffe kunnskap om tapsårsakene innenfor sauenæringen i 

Lyngen kommune, og derfor gjøre sauenæringen bedre i stand til å tilpasse sin drift slik at 

fremtidige tap kan reduseres i forhold til dagens tap. 

 

Videre er landbruket inkludert sauenæringen en tung næringsaktivitet i Lyngen kommune, og 

gjennomføringen av prosjektet vil derfor være styrkende for hele landbruksnæringen. 

Rådmannen påpeker imidIertid i sin vurdering av søknaden på at søknadens kostnader er for 

svakt spesifisert. Som følge av kapasitetsutfordringer i administrasjonen, har det ikke vært 

ressurser til å gjennomgå søknadene for å få søker til å revidere eventuelle svakheter. For at 

søknaden skal kunne behandles våren 2015, legger rådmannen allikevel søknaden fram for 

politisk behandling med tilrådning at søker forelegger administrasjonen et revidert 

kostnadsbudsjett for godkjenning. I hht. regelverket er her bl.a. lønnsutgifter ikke 

støtteberettigede kostnader. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, 

Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at 

søknaden fra Kjosen – Fastdalen Sankerlag innvilges kr 30.000,- fra Lyngen kommunes 

næringsfond for landbruket. 

 

Støtten forutsetter at søker i etterkant av politisk behandling fremlegger revidert 

kostnadsbudsjett for administrasjonen for godkjenning. 
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Søknad

Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Støtte til tapsforebyggende tiltak

Kort beskrivelse

Kjosen-fastdal sankelag og jegervatne-russelv sankelag igangsetter tapsforebyggende tiltak med 

Fylkesmannen i Troms.

Prosjektbeskrivelse

Sankelagene i sammarbeid med Fylkesmannen i Troms og bioforsk igangsetter prosjekt med 

målsetning å redusere tapene av sau og lam i lyngen, dette prosjektet er delvis finansiert av 

Fylkesmannen samt stor egeninnsats fra begge sankelagene og i den forbindelse søker vi 

næringsfondet om middler slik at vi kan få full uttelling av prosjektet. dyrene våre blir utstyrt med 

radiobjeller både på sau og lam slik at man får tidlig varsling på døde dyr, i tillegg er det engasjert to 

hundeekvipasjer fra Norsk kadaverhund som skal gå i beiteområdet vårt. Det skal også oppspores 

revehi og prøve å ta disse ut. Begrunnelsen for søknaden er at Fylkesmannen og bioforsk har 

konsentrert seg om tidligtap om våren og det er ikke avsatt middler til søk i høstperioden. 

Sankelagene har ønske om også å benytte hundeekvipasjer om høsten ( august- første uka i 

september ) og dette klarer ikke sankelagene med egne middler og derfor søker vi i næringsfondet.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Kjosen-Fastdal Sankelag
Org.nr:969718472

Kjosen
9060 LYNGSEIDET

48056134

Kontakt-
person 

Frank Valø Kjosen
9060  LYNGSEIDET

48056134

Prosjekt-
leder

Fylkesmannen i troms / 
sankelagene / bioforsk

-
    

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Organisert beitebruk.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Store tap i beiteområdene og uklart tapsårsak gjennom flere år som går ut over verdiskapningen på 

gårdene i lyngen som igjenn forårsaker mindre skattekroner til kommunen.

Prosjektmål

Redusere tapene og senke konfliktnivået mellom næringa og forvaltninga samt få kartlagt 

tapsårsaken.
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Forankring

landbruksnæringa i troms.

Prosjektorganisering

Fylkeamannen - bioforsk- kommunen- sankelagene

Samarbeidspartnere

SNO, norske kadaverhunder, universitetet avd. artisk landbruk, telespor.

Aktiviteter

Elektronisk overvåking, kadaverhunder, menneskelig tilsyn.

Målgrupper

Sauebønderne i lyngen.

Resultat

Redusere tap og bedre dialog mellom bruker og forvalter.

Effekter

Styrke økonomien til bønder og økt forståelse hos byråkratene .

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

mai,juni . veging , instrumentering, utslipp.

juni-sept. tilsyn , bruk av gjeterhund.

sep-des. demontering elektronikk, bearbeiding av data, sluttrapport.

Kostnadsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

beitebruks prosjekt   85 000   85 000

Sum kostnad 85 000 85 000

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Lyngen kommune   30 000   30 000

Sankelagene   55 000   55 000

Sum finansiering 85 000 85 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1499 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 03.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 SKIBOTN. Søknad om støtte 

til utgivelse av vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord. 

Vedlegg 

1 Søknad - Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 SKIBOTN. Søknad om støtte til 

utgivelse av vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord. 

Rådmannens innstilling 

 

a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Visit Lyngenfjord AS 

innvilges med kr. 10.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan, eller annen 

tilstrekkelig finansiering.  
 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknad: 

 

Visit Lyngenfjord AS er et destinasjonsselskap for regionen rundt Lyngenfjorden (kommunene 

Kåfjord, Lyngen og Storfjord) som arbeider for reiselivet i de tre kommunene. 

 

Selskapet ønsker å etablere regionen som en destinasjon for følgende aktiviteter: 

 

1. Nordlysturisme 

2. Skiturer (toppturer) 

3. Fisketurisme 
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4. Vandredestinasjon 

De vil nå utgi en vandrebrosjyre fordi søkeren mener at Nord-Tromsregionen har ”nesten alt” 

som skal til for og lykkes som vandredestinasjon. Nord-Troms som reisemål har noen «mangle» 

vedrørende dårlig merkede stier samt et godt informasjonsmateriell. 

Som et første steg for å lykkes vil selskapet lage/utgi en vandrebrosjyre som gjør det enkelt for 

alle tilreisende og finne godt merkede stier i regionen. 

 

Prosjektet er forankret med at Visit Lyngenfjord AS gjennomfører hovedarbeidet i samarbeid 

med de tre kommunene som leverer bilder/beskrivelser og annen informasjon fra sine 

kommuner. Videre vil prosjektet også samarbeide med de ulike friluftsråd og administrasjonen 

for de ulike landskapsverneområder og prosjektet ”Fra Ishavet til Halti” som gjennomføres av  

Kåfjord kommune. 

 

Kostnadsestimatet for prosjektet er følgende: 
 
Distribusjon brosjyre                                                                                                    kr   20.000,- 
Innsamling av informasjon                                                                                                 35.000,- 
Trykking av brosjyre                                                                                                             85.000,- 
Sum                                                                                                                                  kr 140.000,- 
 

Dette tenkes finansiert på følgende måte: 
 
Annonseinntekter fra medlemsbedriftene                                                               kr    70.000,- 
Tilskudd Lyngen kommune (Næringsfondet)                                                                   10.000,- 
Lønnsmidler fra Visit Lyngenfjord AS                                                                                 35.000,- 
Tilskudd fra prosjekt ”Fra Ishavet til Halti”                                                                       25.000,-  
Sum                                                                                                                                  kr   140.000,-          

 

Vurdering: 

 

Prosjektgjennomføringen vil utvilsomt styrke reiselivet i de tre kommunene som er involvert i 

prosjektet. Samt at brosjyren vil gi en mer samlet informasjon om vandremulighetene i alle tre 

kommunene. Noe som i seg selv kan bidra til at turistene vil gjennomføre lengre opphold i 

regionen, noe som igjen bidrar til at turistene ”legger igjen” mere penger. Noe som også 

kommer annet næringsliv til gode. 

 

Et annet aspekt ved utgivelsen av brosjyren er at den totale markedsføringen av reiselivet i 

regionen får et mer profesjonelt preg, noe som kommer hele reiselivsnæringen til gode. 

 

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, regionale 

bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003, Lyngen kommunes strategiske 

næringsplan, samt til helhetsvurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Visit 

Lyngenfjord AS innvilges med kr 10.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  
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Søknad

Søknadsnr. 2015-0046 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Vandrebrosjyre Lyngsalpene og Lyngenfjord

Kort beskrivelse

Visit Lyngenfjord ønsker dermed å søke om støte for å lage en vandrebrosjyre for Lyngenfjord region 

til sommeren 2015

Prosjektbeskrivelse

Visit Lyngenfjord jobber med å sette sammen en vandrebrosjyre fra regionen. Vi tar utgangspunkt i

ca. 23 flotte turer av ulik lengde og vanskelighetsgrad i de tre kommunene, som allerede er godt

merket. Brosjyren vil være fokusert mot turister til regionen.

Vi planlegger et opplag på 10 000 hefter i A5 str, på ca. 66 sider. Her vil det for hver tur komme bilde,

kart og beskrivelse på norsk og engelsk. I tillegg vil vi lage en versjon på finks/tysk som vi kan også

trykke når vi har finansiering klar. Vi håper å ha den klar til Norwegian Travel Workshop i slutten av

April.

Brosjyren er den første steg om å etablere region som en vandre destinasjon. Vi veit at Lyngen,

Storfjord og Kåfjord jobbe med turløypeprosjekter som tilrettelege veldig god for innbyggere. Men

om å støte og etablere reiselivet om sommeren, er vi nødt å utvide vår tilbud slik at også turister

finne rask fram. Og da er det utrolig viktig og har brosjyrer på hand man kan dele ut på norsk og på de

viktigste andre språk. Slik kan vi etablere region som en vandre destinasjon for alle og ikke bare for

noen spesialister.

Dessuten vil vi publisere alle turer også på nett (f.eks. ut.no, egen hjemmeside).

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Visit Lyngenfjord AS
Org.nr:911611538

Nordkalottsenteret
9143 SKIBOTN

45465898

Kontakt-
person 

Georg Sichelschmidt Strandveien 19
9060  LYNGSEIDET

45465898

Prosjekt-
leder

Georg Sichelschmidt Strandveien 19
9060  LYNGSEIDET

45465898

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Innovasjon Norge - Bærekraftig Reisemål prosjekt

Spesifikasjon

Bakgrunn

Visit Lyngenfjord er en destinasjonsselskap for Lyngenfjord region (Kåfjord, Lyngen og Storfjord) og

jobbe for reiselivet i region.
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Visit Lyngenfjord ønsker å etablere region som 1. Nordlys 2. Ski 3. Fiske og 4. Vandredestinasjon.

Region har nesten alt for å lykkes som vandredestinasjon. Det er kun nok merkede stier som mangler,

god informasjonsmateriell og noen stjerneprodukter.

Om å tar første steg, ønsker dermed Visit Lyngenfjord å publisere de stier, som er allerede god 

merket, i en brosjyre og på nett.

Prosjektmål

Vi ønsker å lage en brosjyre som gjør det enkelt for alle tilreisende (fra Norge og fra utlandet) å finne 

det god merkede stier i vår region.

Forankring

Visit Lyngenfjord gjør hovedjobben, men får hjelp i form av informasjon og bilder/beskrivelser fra

Lyngen kommune, Kåfjord kommune, Storfjord kommune, Landskapsverneområde, Friluftsråd og vi

har en tett samarbeid med Prosjekt "Fra Ishavet til Halti" fra Kåfjord kommune.

Videre er det slik at mange medlemsbedrifter engasjere seg om å levere god informasjonsmaterial til 

brosjyren.

Prosjektorganisering

Prosjektorganisasjon ligge hos Visit Lyngenfjord

Samarbeidspartnere

Lyngen kommune, Kåfjord kommune, Storfjord kommune, Landskapsvernområde, Friluftsråd

Aktiviteter

Januar - februar: sammle mulige turløyper, utvalg av de som er god merket, sammle turbeskrivelser, 

bilder og gpx filer

Målgrupper

Turister som ønsker å besøke Lyngenfjord region - Nordmenn og utenlandske turister

Resultat

At alle som komme til vår region, finne enkelt fram til de vandreturer som er allerede god merked.

Effekter

Flere turister besøke vår region og flere turister blir noen dager - det lønne seg å være i Lyngenfjord

region om å gå alle de fine løyper.

Økende antall overnattinger, bruk av ressurser for mat, kultur, transport - ringvirkninger er ganske 

stor.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Januar - Februar: samle informasjon om turløyper, bilder, gpx filer

Mars: redigere turbeskrivelser, velge ut de beste bilder, legge turløyper in i kartdata, ta kontakt til

bedrifter som kan lage/produsere brosjyre, velge ut trykkeri/designer, levere all informasjon til

trykkeri/designer

April: kontrollere/redigere forslag fra trykkeri/designer, godkjenne, trykkeri produsere brosjyrer

Mai og framover: distribuere brosjyre i region, nasjonal, internasjonal
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Kostnadsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Distribusjon brosjyre   20 000   20 000

Samle informasjon Visit 
Lyngenfjord   35 000   35 000

Trykk, Layout   85 000   85 000

Sum kostnad 140 000 140 000

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Annonser fra 
medlemsbedrifetr   70 000   70 000

Lyngen kommune   10 000   10 000

Lønnskostnader Visit 
Lyngenfjord   35 000   35 000

Støte fra prosjekt "Fra 
Ishavet til Halti"   25 000   25 000

Sum finansiering 140 000 140 000

Geografi

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

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1492 -1 

Arkiv: U00 

Saksbehandler:  Viggo Jørn Dale 

 Dato:                 01.06.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/15 Lyngen næringsutvalg 11.06.2015 

 

Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms 

 

Vedlegg: 

1. Prosjektplan Deltema C Satsing mot unge gründere 

 

Rådmannens innstilling 

 
1. Lyngen kommune gir sin tilslutning til prosjektet Entreprenørskap i Nord-Troms. 

 

2. Det gis tilsagn på kr 105 555,- pr. år for 2015-2017 fra kommunalt næringsfond, regionalt 

rammeområde, totalt kr. 316 665,-, for finansiering av delprosjekt C Satsing mot unge gründere. 

 

3. Tilsagnet forutsetter fullfinansiering samt at Lyngen kommune overføres midler til 

kommunalt/regionalt næringsfond. Hvis det viser seg at noen kommuner ikke vil delta i 

prosjektet skal prosjektplanen/finansieringsmodellen endres. 

 

Saksopplysninger 

 
For å forenkle lesingen av saksfremlegget, informerer rådmannen innledningsvis om at saken som 

fremmes gjelder finansiering av det som senere i saksfremlegget er betegnet som deltema C 

SATSING MOT UNGE GRÜNDERE. 

 

Entreprenørskap har vært en av satsingsområdene i Omdømmeprosjektet i hovedaktiviteten rettet 

mot unge. 

I løpet av 2013 har det vært gjennomført kurs i UE (Ungt Entreprenørskap) program og gjennomført 

flere ulike opplegg i samarbeid med UE. Næringskonsulentene i kommunene i Nord-Troms (NUNT) 

har vært viktige støtte- og medspillere i denne gjennomføringen. Gjennom Omdømmeprosjektet har 

vi sett behov for en helhetlig satsing på entreprenørskap for regionen for å styrke framtidig 

næringsutvikling gjennom å bli kjent med og se muligheter i egen region. 

 

Samtidig med gjennomføringen av Omdømmeprosjektet satte Troms fylkeskommune i gang arbeid 

med «Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms» med oppstartsseminaret høsten 2013. Ett av 
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fokusområdene på seminaret var entreprenørskap. Prioritering av denne satsingen ble bekreftet 

politisk i møte mellom fylkesråd og regionråd vinteren 2014. 

 

Med bakgrunn i disse prioriteringene er det gitt rom for å utarbeide en helhetlig satsing på 

entreprenørskap rettet mot unge i vår region. Utarbeidelse av forslag til en helhetlig plan er forankret 

i Nord-Troms Næringsutvalg. Halti Næringshage har vært engasjert til utforming av planen og 

arbeidsgruppe har vært sekretariatsleder og prosjektleder for Omdømmeprosjektet. Regionkontoret 

for Nord-Troms har vært involvert i den delen av planen som er rettet mot grunnskolen, og i 

prosjektutformingsfasen har det vært jobbet for å forankre satsingen på entreprenørskap i den 

enkelte kommune. 

 

Nord-Troms Regionråd godkjente visjon, mål og satsinger i for «Entreprenørskapssatsing Nord-  

Troms 2015-2017» i møte 21. oktober 2014. Del 1 i planen er felles for alle delprosjektene, (A,  

B og C), der formålet er en helhetlig, samordnet og målrettet satsing på entreprenørskap fra og med 

grunnskolen og fram til unge gründere (inntil 35 år) i Nord-Troms. Gjennom å legge opp til en 

struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, gjennom videregående skole til voksen 

alder, skal vi skape gründerkultur hvor det er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner 

som skaper nytt næringsliv og lokalt engasjement.  

 

Satsingen er tredelt med følgende definerte delprosjekt rettet mot målgruppene:  

 

 A: 6-16 år (Grunnskole)  

 B: 16-19 år (Videregående opplæring)  

 C: 19-35 år (Unge gründere)  

 

Slik det framgår av planen, har Nord-Troms Regionråd ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, og 

Halti Næringshage har eierskap i delprosjekt B. 

 

Felles for hele satsingen:  

 

 Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende.  

 Hovedmål: Styrke framtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i egen region  

 Aktivitetsmål: Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst og stimulere til 

entreprenørskap og gründerutvikling.  

 Målgruppe: Grunn- og videregående skoleelever, samt unge inntil 35 år. 

 Tidsplan: 3-årig satsing  

 Læring: Nord-Troms Regionråd søker samarbeid med FoU-institusjoner med mål om læring og 

spredning tilknyttet satsingen. Deloppgaver kan f. eks løses av masterstudenter. 

 
Mål, organisering og finansiering - delprosjekter:  

 

A: SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS  

 

Det er et godt etablert pedagogisk samarbeid gjennom Regionkontoret som er et samarbeid mellom 

de samme 6 kommunene som eier regionrådet. Siden regionrådet er en egen juridisk enhet er det 

naturlig at eierskapet ligger hos regionrådet med Regionkontoret som prosjektleder. Skolesjefer, 

Nord-Troms næringsutvalg og RUST bør være representert i styringsgruppen.  

 

Delmål 1: Det skal utarbeides en felles plan for grunnskolene i Nord-Troms for pedagogisk 

entreprenørskap og elevaktiv læring som vedtas av alle kommuner.  

 

Delmål 2: Barn og unge skal ha kunnskap om og være bevisst på regionens stedskvaliteter som 

fortrinn i framtidig utvikling og entreprenørskap. Entreprenørskap skal inngå i lokale læreplaner og 

implementeres i grunnskolene i regionen.  
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Delmål 3: Nærings- og arbeidsliv og skole skal sammen være proaktiv, og gjennom satsing på 

entreprenørskap, gi barn og ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og videreutvikle 

bedrifter i Nord-Troms.  

 

Organisering:  

 

 Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA.  

 Styringsgruppe: Rådmannsutvalget, Nord-Troms Næringsutvalg, Skolesjefer, nærings- og 

arbeidsliv.  

 Prosjektledelse: Regionkontoret for Nord-Troms i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.  

 

Finansiering:  

 

 Troms fylkeskommune: 3 millioner (1 mill pr år)  

 Nord-Troms kommunene: Vikar- og transportutgifter  

 Regionkontoret for Nord-Troms og Ungt Entreprenørskap: Eget arbeid 

 

Deltema A SATSING MOT GRUNNSKOLEN I NORD-TROMS er ferdigfinansiert. 

 

 

B: SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING  

 

Pr i dag er det inngått samarbeidsavtale mellom Halti næringshage og Nord-Troms videregående 

skole, i tillegg arbeides det med en lignende samarbeidsavtale mot Nordkjosbotn videregående 

skole. Med bakgrunn i samarbeidsavtalen(e) er det naturlig at Halti næringshage er eier og 

prosjektleder for dette delprosjektet. Nord-Troms næringsutvalg er representert i styringsgruppen.  

 

Hovedmål: Styrke framtidig bedrifts- næringsutvikling ved å se muligheter og utvikle 

entreprenørskapskultur i egen region.  

 

Delmål 1: Forankring: Entreprenørskap skal inn i lokale læreplaner, og videregående skole i 

regionen skal bli kjent for satsing på entreprenørskap. Etter å ha arbeidet med entreprenørskap på 

videregående skole skal alle være i stand til å starte bedrift og lære å tjene penger på det: «Jeg skal 

til Nord-Troms for å lære entreprenørskap»  

 

Delmål 2: Gjennomføring: Unge i regionen skal få kunnskap, motivasjon, kultur og  

holdning for å starte næringsvirksomhet. Næringsliv og skole skal sammen være proaktiv og 

gjennom satsing på entreprenørskap gi ungdom kompetanse og motivasjon til å etablere og 

videreutvikle bedrifter i Nord-Troms  

 

Resultatmål: Etter endt prosjektperiode skal: 

 

 Alle elever i VGS hatt tilbud om å jobbe med entreprenørskap  

 Det skal være minst 3 ungdomsbedrifter på tvers av studiespesialisering og yrkesfag  

 Det ha vært gjennomført minst 3 gründercamper i regionen  

 Antall samarbeidsavtaler mellom VGS og bedrifter og virksomheter vært økt med 50% fra 

dagens nivå  

 Interregsamarbeid være påbegynt  

 Entreprenørskap skal være innarbeidet i partenes ordinære drift og tilbys alle ungdommer i 

Nord-Troms 

 
Organisering:  
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 Prosjekteier: Halti Næringshage AS  

 Styringsgruppe: VGS, NUNT, RUST , RKNT, 2 fra lokalt/regionalt næringsliv  

 Prosjektledelse: Halti Næringshage AS  

 

Finansiering: 

 

 Troms fylkeskommune: 1,2 millioner (400.000 pr år)  

 Videregående skoler: Eget arbeid  

 Ungt Entreprenørskap: Eget arbeid  

 

Deltema B SATSING MOT VIDEREGÅENDE OPPLÆRING er ferdigfinansiert. 

 

 

C: SATSING MOT UNGE GRÜNDERE  

 

Nord-Troms næringsutvalg (NUNT) har valgt dette som ett av sine satsingsområder, i tillegg er dette 

et av hovedområdene som Halti Næringshage arbeider med. NUNT og Halti næringshage vil være 

en viktige samarbeidspartnere i denne satsingen. Prosjekteier vil være Nord-Troms Regionråd. 

 

Hovedmål: Økt etablering og utvikling av distriktsvennlig metodikk for opplæring og oppfølging, 

som involverer hele hjelpeapparatet.  

 

Aktivitetsmål: Varig distriktstilpasset Gründeropplegg med implementering av metodikk og avtaler.  

 

Delmål 1:  

 

Etablereropplæring: Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og 

kompetanseheving for etablerere  

 

Delmål 2: 

 

Etablereroppfølging: Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over 

tid og skape en gründerkultur  

 

Delmål 3: Tilrettelegging: Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om 

utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje.  

 

Organisering:  

 

 Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA  

 Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg  

 Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage, repr for næringsliv, samt 

Innovasjon Norge.  

 Prosjektledelse: Halti Næringshage  

 

Finansiering:  

 

 Troms fylkeskommune: kr 1.300.000  

 Nord-Troms kommunene: kr 1.900.000, (eget arbeid NUNT og næringsfond), dvs. 

kr. 316 667,- pr./kommune pr. år over tre år. 

 Andre medfinansiører: kr 400.000  

 

Vedtak i Nord-Troms regionråd:  
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1. Styret i Nord-Troms Regionråd godkjenner forslagene til prosjektplan for delprosjekt A og C, 

som inngår som satsinger i den helhetlige planen for entreprenørskapssatsing for Nord-Troms. 

Satsingen er forankret i Troms fylkeskommunens satsing gjennom «Nærings- og utviklingsplan 

for Nord-Troms».  

2. Nord-Troms Regionråd inviterer kommunene til å delta i følgende satsinger: 

 

a) A: 6-16 år (Grunnskole)  

b) C: 19-35 år (Unge gründere)  

 

3. Kommunene bes avklare sin prosjektdeltakelse innen utgangen av februar 2015.  

4. Styret i Nord-Troms Regionråd gir sin tilslutning til mål, organisering og finansiering av 

delprosjekt B.  

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel – barn og unge. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

 Ikke relevant. 

 

Miljøkonsekvenser 

 

 Ikke relevant. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 
Entreprenørskapsplanen er vel gjennomarbeidet med tydelige oppgaver og mål. Planen legger opp til 

involvering av næringsliv, og vil gi økt kompetanse på entreprenørskap for både gründere, 

virkemiddelapparat og næringsliv. 

 

For Lyngen kommune vil planen bidra til å iverksette målsettingen i Strategisk nærings- og 

utviklingsplan om å Styrke gründerviljen i kommunen. Prosjekt «Entreprenørskap i skolen» er et 

prioritert tiltak i SNP for årene 2015-2016, og planen treffer direkte inn i dette tiltaket.  

Det anbefales å gi tilslutning til en 3-årig entreprenørskapssatsing i Nord-Troms hvor Nord-Troms 

Regionråd har ansvar og eierskap i delprosjekt A og C, og Halti Næringshage har eierskap i 

delprosjekt B. 

 

Det anbefales å innvilge tilskudd til delprosjekt C med kr 105 555,- årlig for årene 2015-2017 under 

forutsetning av fullfinansiering. Pr. juni 2015 har alle kommunene i Nord-Troms fattet vedtak om 

bevilgning av egenandel. 
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Delprosjekt C: Unge gründere – HoppIDÈ Nord-Troms 

Bakgrunn:  

Verdiskapning i privat sektor måles på den økonomiske merverdi som skapes gjennom produksjons– og tjenesteaktivitet. Det vil si driftsresultat 

og lønn. Det er mange faktorer som kan påvirke verdiskapningen. Tilgang på arbeidskraft, kapital og naturressurser er de sentrale 

innsatsfaktorene. Men over tid er det først og fremst vår evne til å utnytte disse ressursene på en effektiv måte som bestemmer vår 

verdiskapning. Produktiviteten må hele tiden utvikles og økes hvis vår verdiskapning skal holde følge med verden omkring. Derfor er 

innovasjon en viktig faktor. 

 

Nord-Troms er en næringssvak region og er preget av lav vekst. Det er nødvendig å satse på og utvikle unge gründere i regionen. Vi 

konkurrerer med sterke fag- og lønnsmiljø utenfor Nord-Troms, og vi må sette fokus på gode tiltak, ha miljø som anerkjenner og tar i mot unge 

gründere på en faglig sterk måte. De som ønsker å bli i regionen eller å flytte tilbake må verdsettes, samtidig som det må tilrettelegges for at 

personer uten tilknytning til regionen kan etablere seg her. I løpet av 5-10 år vil det være store generasjonsskifter i arbeidslivet. 

 

Gjennom å legge opp til en struktur der entreprenørskap er i fokus fra grunnskolen, gjennom videregående skole til voksen alder, skal vi skape 

gründerkultur hvor det er rom for å gå videre med egne drømmer og ambisjoner som skaper nytt næringsliv og lokalt engasjement. 

 

Hovedmål:  Økt etablering og utvikling av distriktsvennlig metodikk for opplæring og oppfølging, som involverer hele 

hjelpeapparatet. 

  

Aktivitetsmål: Varig distriktstilpasset Gründeropplegg med implementering av metodikk og avtaler.  

 

Delmål 1:  Etablereropplæring:  

Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for etablerere 

 

Delmål 2:  Etablereroppfølging: 

Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over tid og skape en gründerkultur 
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Delmål 3:  Tilrettelegging: 

Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje. 

 

Organisering: 

Prosjekteier: Nord-Troms Regionråd DA 

Prosjektansvar: Nord-Troms Næringsutvalg 

Styringsgruppe: Representanter fra NUNT, Halti næringshage repr for næringsliv og Innovasjon Norge.  

Prosjektledelse: Halti Næringshage 

 

Samarbeidspartnere: 

 

Næringsliv, UE, kompetanseaktører (Videregående, Studiesenter, Universitet og høyskole, forskning), nav, finans, Statskog, Sametinget, Intek 

Lyngen, med fler. 
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Delmål 1: Utvikle et tilpasset Gründeropplegg som integrerer bruk av ny teknologi og kompetanseheving for etablerere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltak Kostnader 

1.1 Internopplæring 100 000 

1.2 Veiledermal 200 000 

1.3 Metodikk, møter 100 000 

1.4 Design, trykking 100 000 

1.5 Gründer-app 200 000 

  

SUM 700 000 kr 

Aktivitets- og tidsplan 2014 2015 2016 2017 

Internopplæring                           

Forme veiledermal                          

Avtaleverk og rutiner for; booking, veilederpool                          

Utvikle «Gründeropplæringsperm»                           

Metodemanual                           

Informasjons årshjul                           

Design; «Gründeropplæringsperm». 

Trykking og distribusjon 

                          

Utvikling av Gründer-app basert på 

«Gründeropplæringsperm» 

                          

 Avtaler om eierskap, drift Gründer app                           

Gründersatsing på regionens nettside; 

www.nordtromsportalen.no  
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Delmål 2: Utvikle metodikk og avtaler som ivaretar tettere oppfølging av gründere over tid og skape en gründerkultur 

 

Aktivitets- og tidsplan 2014 2015 2016 2017 

Etablererkurs med oppfølging              

Gründertreff                           

Styrekompetansekurs                          

Investorkurs, mobilisering                          

Metodikkutvikling internt                           

Metodikkutvikling eksternt                           

 

 

Tiltak Kostnader Merknader 

2.1 Etablererkurs m oppfølging 450 000 avtale Halti NH- kommuner 

450 000 eget arbeid kommuner 

Kommunene som førstelinjetjeneste har et ansvar for denne 

gruppen. Kostnaden av eget arbeid er satt til 25 000 årlig per 

kommune. 

 

Halti NH har pd samarbeidsavtaler med fire NT kommuner. 

50 000 kr per år per kommune. 25 000 av disse brukes til 

etablererkurs og oppfølging. De kommuner uten 

samarbeidsavtale kan ha egen avtale gjennom dette prosjektet. 

2.2 Gründertreff 300 000 

2.3 Ekstern kompetanse 200 000 

2.4 Metodikk, møter, lokale 100 000 

2.5 Investorpresentasjoner, 

event 

100 000 

2.5 Årlig kapital- idè arena 150 000 

  

  

SUM 1 750 000  
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Delmål 3: Strukturere «hjelpeapparatet» i regionen for optimal samhandling om utvikling av «gründerkultur» og investeringsvilje. 

 

Aktivitets- og tidsplan 2014 2015 2016 2017 

Internopplæring i prosjektet og til samarbeidsparter                           

Lokal investor- og styrekandidatdatabase                           

Styrekompetanse- kampanje                           

Veileder/ mentor- kampanje                           

Investorkampanjer, gründerarenaer: gründere møter mulig investorer                          

Utrede mulige interreg prosjekter                           

Kople på forskning og erfaringsspredning (Gjelder alle 3 delprosjektene)                           

 

 

Tiltak Kostnader Merknader 

3.1 Internopplæring 200 000  

3.2 Ekstern kompetanse 200 000  

3.3 Kampanjer 225 000  

3.4 Events 125 000  

3.5 Adm, matriell, lokale 150 000  

   

SUM 1 000 000  
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Finansiering 

 

Tiltak Kostnader Nord-Troms kommunene Troms Fylke Andre medfinansiører* 

Delmål 1    700 000 300 000 300 000 100 000 

Delmål 2    1 750 000 1 250 000 350 000 150 000 

Delmål 3 1 000 000 300 000 550 000 150 000 

Prosjekt administrasjon 

Regionrådet 

   150 000    50 000  100 000  

     

     

SUM 3 600 000 1 900 000 1 300 000 400 000 

*Halti Næringshage, Nav, Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Statskog. 

Prosjektledelse er innarbeidet i budsjettet i hvert tiltak, prosentsats. 

Post for prosjektadministrasjon brukes til generell samordning mellom prosjekteier og prosjektledelse. 

Andre medfinansiører deltar med egenfinansiering tilknyttet tiltak: 

 Etablererkurs 

 Gründertreff 

 Styrekompetansekurs 

 Investorkurs 

 Styrekompetanse- kampanje 

 Veileder/ mentor- kampanje 

 Investorkampanje  

-�63�-


	Forside 
	Offentlig saksliste 
	PS 14/15 Delegerte saker
	DS 1/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan Cruise ANS - Kjøp av ny Viknes 1080
	Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan Cruise ANS - Kjøp av ny Viknes 1080

	DS 2/15 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan Cruise ANS - kjøp av betonganlegg
	Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngsalpan Cruise ANS - kjøp av betonganlegg

	PS 15/15 Jorunn Larssen, 9060 Lyngseidet - søknad om midler til bedriftsutvikling
	Saksfremlegg
	Vedlegg

	PS 16/15 Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 Svensby. Søknad om forprosjektmidler til – Turisme Botngaard
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad - Karl Halvdan Botngaard, Sør-Lenangsbotn, 9064 Svensby. Søknad om forprosjektmidler til – Turisme Botngaard


	PS 17/15 Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til opparbeidelse av nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på Årøybuktneset
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad - Årøybukt Eiendom AS, Strandvn. 26, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til opparbeidelse av nødvendig VA (vann- og avløpsinstallasjoner) på Årøybuktneset


	PS 18/15 Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, Lenangsøyra, 9064 Svensby. Søknad om støtte til etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad - Lyngen ski- og fiskecamp v/Andreas Kiil, Lenangsøyra, 9064 Svensby. Søknad om støtte til etablering reiselivsanlegg på Lenangsøyra.


	PS 19/15 Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra næringsfondet i fbm. oppføring av ny driftsbygning
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad - Trond Vidar Jenssen - søknad om støtte fra næringsfondet i fbm. oppføring av ny driftsbygning


	PS 20/15 Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 Nord-Lenangen. Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy:
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Straumen Fiskeriselskap AS, Storvoll, 9068 Nord-Lenangen. Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy:


	PS 21/15 Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til tapsforebyggende tiltak innenfor Sauenæringen i Lyngen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kjosen - Fastdal Sankelag, Kjosen, 9060 Lyngseidet. Søknad om støtte til tapsforebyggende tiltak innenfor Sauenæringen i Lyngen


	PS 22/15 Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 SKIBOTN. Søknad om støtte til utgivelse av vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord.
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad - Visit Lyngenfjord AS, Nordkalottsenteret, 9143 SKIBOTN. Søknad om støtte til utgivelse av vandrebrosjyre for Lyngsalpene og Lyngenfjord.


	PS 23/15 Entreprenørskapssatsing i Nord-Troms
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Prosjektplan Deltema C Satsing mot unge gründere



