
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Sørheim Brygger, Lyngseidet 

Dato: 11.04.2016 

Tidspunkt: 10:00 - 12:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Willy Wikbo Medlem FRP 

Frode Hansen Nestleder AP 

Bernt Olav Johansen Leder LTL 

Tone Mari Iversen Medlem LTL 

Renate Hansen – inhabil i sak 

6/16 og 14/16 

Medlem Lyngen næringsforening 

Ingunn Rivertz Vatne Medlem Lyngen næringsforening 

   

   

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen næringsforening 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Roger Samuelsen Tor-Petter Christensen Lyngen næringsforening 

   

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Tone Mari Iversen valgt til å skrive under protokollen. 

 

Innkjøpssjef i Nord-Troms Ole Rødum orienterte om innkjøpsordningen og lov om offentlig 

anskaffelser. 

 

Lyngen næringsutvalg oppfordrer Lyngen næringsforening om å arrangere ett møte der innkjøp 

er tema. Innkjøpssjef og næringssjefen kan delta om ønskelig. Videre bes næringssjefen om å ta 

initiativ til interne informasjonsmøter/opplæring i temaet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Leif Egil Lintho Rådmann 

Stig Kjærvik 

Inger-Helene Isaksen 

Næringssjef 

Utvalgssekretær 

 

 

Lyngseidet 11.04.16 

 

 

 

 

Tone Mari Iversen 

 

 

 

Bernt Olav Johansen 

leder  Inger-Helene B. Isaksen  

  utvalgssekretær 

  



                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/16 Klage på vedtak i Næringsfondet  2015/1872 

PS 2/16 Søknad prosjektstøtte til Arctic Alps AS  2016/65 

PS 3/16 Søknad fra Mafre Nor A/S om tilskudd fra 

kommunalt næringsfond 

 2016/121 

PS 4/16 Søknad fra Norfrakt AS om markedsføringstiltak  2016/119 

PS 5/16 Lyngen Catering - søknad om tilskudd  2016/102 

PS 6/16 Beskyttelse av produktbetegnelsen Lyngenlam  2016/88 

PS 7/16 Søknad fra Furstål AS- komplemetering 

lakkeringshall 

 2016/73 

PS 8/16 Søknad om tilskudd om kjøp av traktor fra Jim 

Kjetil Hansen 

 2016/111 

PS 9/16 Søknad om bedriftsutvikling innen mer 

miljøvennlig og økonomisk transport fra 

Lundvoll Service 

 2016/109 

PS 10/16 Svensby Tursenter AS - søknad om støtte til 

kultur og miljøbygg 

 2016/107 

PS 11/16 Solheim Fritidsgård - videreutvikling 

tilleggsnæring 

 2016/101 

PS 12/16 Søknad fra Aurora Spirits Lyngen-preg på 

Turistsenter 

 2016/42 

PS 13/16 Søknad om støtte til kjøp av maskiner til 

landbruksformål 

 2016/27 

PS 14/16 Søknad om støtte til rundballepresse  2015/1874 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1872 -8 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 30.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Klage på vedtak i Næringsfondet 

 

 

Vedlegg 

1 Klage vedr vedtak sak 30/15 - Søknad næringsfondet 

2 Særutskrift Stenhaug Maskin & Transport AS - søknad næringsfondet 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Klage fra Stenhaug Maskin Transport ENK tas ikke til følge. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Klage fra Stenhaug Maskin Transport ENK tas ikke til følge. 

 

Saksopplysninger: 

 

Stenhaug Maskin Transport ENK har klaget på størrelse av tildelt sum fra Lyngen kommunes 

næringsfond. 

Næringsutvalget vurderte søknaden i den delen som omfattet anskaffelse av utstyr i strid med 

kommunale og regionale vedtekter som konkurransevridende. 



Tildeling er gjort på den delen av søknaden som omfatter markedsføring, i forhold til at dette er 

et nystartet foretak og med behov for markedstiltak, 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Det er rådmannens innstilling at klagen ikke tas til følge. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/65 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad prosjektstøtte til Arctic Alps AS 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om prosjektstøtte til Artic Alps AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Frode Hansen: 

Saken utsettes.  

 

Det ble votert over utsettelsesforslaget fra Frode Hansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Frode Hansen. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Arctic Alps AS innvilges denne med kr. 

45.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering, og at Arctic Alps AS benytter seg av 

det tilsendte forslag til opsjonsavtale med Lyngen kommune om tomteareal av 

1.03.2016. 

 



Saksopplysninger 

 

Søknaden er mangelfull og har ikke egenandel medtatt i sin prosjektbeskrivelse. 

Finansieringsplan er ikke vedlagt. 

Søknaden burde således vært bedre gjennomarbeidet før den ble innlevert. 

Rådmannen er av den prinsipielle vurdering at kvalitetskrav til næringsfondssøknader ikke skal 

være for strenge. Imidlertid er det rådmannens vurdering at det må settes strenge krav til 

søknadene desto større søknadsbeløpet/prosjektet er. 

På grunn av at søker har antydet et behov for rask behandling fremmes den allikevel. 

 

I prosjektbeskrivelsen har søker angitt at av omsøkte midler på kr. 150.000,- i sin helhet 

finansiert av Lyngen kommune, uten noen egenandel. Av dette er kr. 60.000,- kostnader til 

opsjonsavtale med OVF. Lyngen kommune har både gitt Arctic Alps AS og OVF 

tilbakemeldinger på at prisnivået ikke er akseptabelt. Videre er dette en driftskostnad Lyngen 

kommune ikke har anledning til å støtte i henhold til vedtektene. 

Arctic Alps AS har fått tilbud om opsjon på grunn til sitt prosjekt, uten kostnader for selskapet 

frem til 01.03.2019, og deretter anledning til å kjøpe arealet gunstig. 

 

I vurderingen av tildelingssum er det derfor forutsatt at søker selv tar 50% av kostnadene. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Arctic Alps AS 

innvilges med kr. 45.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/121 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 11.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

3/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad fra Mafre Nor A/S om tilskudd fra kommunalt næringsfond 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Fred Skogeng 

2 Forretningsplan 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Frode Hansen: 

Som rådmannens innstilling, men at det innvilges ett tilskudd på kr 125.000,-. 

 

Deet ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Frode Hansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Frode Hansen. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Mafre Nor A/S med 

et tilskudd på kr. 125.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

 

 



 

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 Mafre Nor 

A/S innvilges med et tilskudd på kr. 100.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Søker har vedlagt en omfattende forretningsplan og søknad. 

Mafre Nor A/S ønsker å etablere innkvarteringsfasiliteter av ulik størrelse som er beregnet på 

overnatting for turister som ønsker å leie kvalitetsrom. Målgruppen vil være tilreisende, 

fritidsinteresserte og turister som trenger innkvartering og bespisning, på helårs basis. 

Søknaden har en totalramme på kr. 5.405.000,- hvorav kommunen er søkt om en andel på kr. 

388.750,-. 

 

Vurdering  

Prosjektet vil fylle et segment og behov i Nord Lenangen. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektene krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond, Lyngen kommunes 

strategiske næringsplan, samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Mafre 

Nor A/S innvilges kr. 100.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/119 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 12.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad fra Norfrakt AS om markedsføringstiltak 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - markedsføringstiltak 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra  

Norfrakt AS med ett tilskudd på kr. 45.000,-. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

 

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  

Norfrakt AS innvilges med kr. 45.000,- i tilskudd fra næringsfondet. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



Saksopplysninger 

 

Norfrakt AS ønsker å segmentere og sortere eksisterende kunder og leverandører som kan være 

med i utvidelse av rutenett, gjennom å utarbeide å produsere materiell til markedsføring overfor 

disse. 

Målgruppen er bedrifter som trenger transport av spesialprodukter mellom Østlandet og Troms/ 

Finnmark innen spesialsegmenter som farlig gods eller termoregulerte varer. 

 

Vurdering: 

 

Tiltaket kan medføre flere ruteavganger og derigjennom flere arbeidsplasser. 

Norfrakt AS har i sin kostnadsoversikt anslått prosjektet til en totalkostnad på kr. 332.000,- 

hvorav kr. 150.000,- er søkt dekket gjennom næringsfondet. Kr. 240.000,- av kostnadene utgjør 

lønnskostnader. 

 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Norfrakt AS 

innvilges med kr. 45.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/102 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

5/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Lyngen Catering - søknad om tilskudd 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Catering - Søkadsnr. 2016-0013 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Lyngen Catering 

med ett tilskudd på kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

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 Lyngen 

Catering innvilges med kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



Saksopplysninger 

Lyngen Catering ved Kirsti Sollid skal levere produkter av høy kvalitet til kunder som søker 

mangfold i lokalprodusert mat, samt fremme lokal matkultur og tradisjon, spesielt med tanke på 

turistnæringen men også lokalbefolkningen. 

Lyngen kommune mangler i dag et slikt tilbud, og det synes å være interessant for andre aktører 

i næringslivet å inngå avtale om et slikt tilbud. 

Det foreligger også en god mulighet for å skape en varig arbeidsplass, og et etterspurt 

tjenestetilbud. 

Det er i søknaden oppgitt en total kostnad på kr. 349.000,- for dette prosjektet, hvorav kr. 

150.000,- er søkt næringsfondet. 

 

Vurdering 

 

Søknaden omfatter et tilbud som er etterspurt og som ikke kommer i konkurranse med annen 

næringsaktivitet. 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen Catering 

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

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/88 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Beskyttelse av produktbetegnelsen Lyngenlam 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngenlam SA v/Alf Rognli - beskyttelse av 

produktbetegnelsen LYNGENLAM 

2 RF13.50 - ref.nr. 2016-0009 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

Renate Hansen erklærte seg inhabil. 

 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Lyngenlam SA innvilges denne med  

kr. 65.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Lyngenlam SA innvilges denne med  

kr. 65.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen. 

 

Saksopplysninger 

 

Lyngenlam SA ble etablert i 2006 og er en sammenslåing av 18 sauebønder rundt 

Lyngenhalvøya. Foretakets formål er å øke verdiskapningen og lønnsomheten for bøndene. 

Merkevaren Lyngenlam er viktig å ivareta, og en beskyttelse av navnet er påkrevd for at andre 

aktører utenfor det geografiske området ikke skal benytte navnet på produkter som ikke har sitt 

utspring fra området. Lyngenlam er et kvalitetsbegrep og gir de lokale produsenter en merverdi 

ved salg. 

 

Vurdering: 

 

Produktet Lyngenlam og Lyngen er sterke merkevarer som bør beskyttes for å forhindre at disse 

utnyttes av aktører uten geografisk tilhørighet. Det er derfor et viktig arbeide Lyngenlam SA her 

iverksetter. Både sett isolert men også i sammenheng med den utvikling en ønsker av Lyngen 

som reisemål, kulturelt og identitetsmessig er det viktig å formalisere og beskytte produkter som 

dette. Lyngenlam SA har en totalkostnad på kr. 136.780,- med å få godkjent merkevaren 

Lyngenlam, hvorav kr. 65.000,- er søkt dekket via Lyngen kommunes næringsfond. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngenlam SA 

innvilges med kr. 65.000,- i tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/73 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 19.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

7/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad fra Furstål AS - komplementering lakkeringshall 

  

 

 

Vedlegg 

1 Søknad ang komplettering av lakkeringshallen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Furstål A/S med 

ett tilskudd på kr. 150.000,-  

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen. 

 

 

 

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 Furstål A/S 

innvilges med kr. 150.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen. 

 



Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Furstål A/S ønsker å gjennomføre nødvendige investeringer i sin lakkeringshall, slik at selskapet 

blir i stand til å ta stålprosjekter som krever overflatebehandling og brannlakkering. Ved å 

gjennomføre investeringer vil selskapet være den eneste stålleverandør i regionen som kan 

produsere og levere komplette stålprosjekter hvor arbeidet er gjennomført på ett og samme sted. 

Furstål A/S har en kostnadsramme på kr. 1.100.000,- for prosjektet hvorav kr. 410.000,- er søkt 

Lyngen kommunes næringsfond. 

 

Vurdering: 

 

Furstål A/S opererer i et marked hvor de har sterk konkurranse fra spesielt Øst-Europa, og er 

avhengig av å være en komplett leverandør for å klare seg fremover i sitt marked. Gjennom 

investeringen vil de bli mere konkurransedyktige gjennom å bli komplett leverandør, samt kutte 

ett til to transportledd for kundene i regionen. 

Bedriften har et stort potensiale, og er en viktig bidragsyter både i antall sysselsatte og i 

industriklyngen på Furuflaten. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Furstål A/S 

innvilges med et tilskudd på kr. 150.000,-. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/111 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

8/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad om tilskudd om kjøp av traktor fra Jim Kjetil Hansen 

 

 

Vedlegg 

1 Tilskudd til kjøp av traktor 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Med referanse til Lyngenkommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

til vurdering av søknaden, avslås søknaden fra Jim Kjetil Hansen.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Med referanse til Lyngenkommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 

til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Jim Kjetil Hansen avslås. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Jim Kjetil Hansen har investert i ny traktor med en anskaffelseskostnad på kr. 200000,-. 

Av dette er kr. 100000,- søkt Lyngen kommunes næringsfond. 



 

Investeringen opplyses å være gjennomført pga. økt konkurranse innen området snørydding, 

strøing og diverse sommerarbeid for private og bedrifter. 

 

Støtte av slik investering vil være konkurransevridende og i strid med både lokalt og regionalt 

regelverk for næringsfondet, og kan dermed ikke støttes. 

Det er flere tilbydere av slike tjenester i kommunen, og tidligere søknader til næringsfondet har 

tidligere blitt avslått av samme grunn. 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Søknaden oppfyller ikke næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Jim Kjetil Hansen 

avslås. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/109 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

9/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad om bedriftsutvikling innen mer miljøvennlig og økonomisk transport 

fra Lundvoll Service 

 

 

Vedlegg 

1 Produktbeskrivelse og teknisk spesifikasjon Dumploada model DL1000 

2 Bedriftsutvikling innen mer miljøvennlig og økonomisk transport - søknadsnr. 2016-0014 

- Lundvoll Service 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

vurdering av søknaden fra Lundvoll Service, avslås søknaden. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

vurdering av søknaden fra Lundvoll Service, tilrår rådmannen at søknaden avslås. 

 

Saksopplysninger 

Søknaden: 



 

Lundvoll Service har søkt om støtte til kjøp av en større traktortilhenger for å kunne transportere 

større mengder masse enn med en vanlig henger. Det ligger i dette at man frakte større mengder 

på færre turer og gjennom dette oppnå en ikke synliggjort miljøgevinst. 

 

Vurderinger: 

 

Sannsynligvis vil dette bidra til at Lundvoll Service ved en slik investering blir mere 

konkurransedyktig ved å bruke færre turer/mindre tid og dermed spare kostnader, som i seg selv 

kanskje kan forsvare en slik investering alene. 

Imidlertid er dette et standard produkt som finnes på markedet, her ligger ikke noen nyvinning 

eller utvikling av nytt produkt. 

Derimot vil støtte være konkurransevridende og i strid med eksisterende regelverk for 

kommunale og regionale næringsfond. 

 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondsvedtektens krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Lundvoll Service 

avslås. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/107 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

10/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Svensby Tursenter AS - søknad om støtte til kultur og miljøbygg 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Svensby tursenter AS - Søkadsnr. 2016-0016 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Svensby Tursenter AS innvilges denne 

med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Svensby Tursenter AS innvilges denne 

med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



Saksopplysninger 

 

Søknaden: 

 

Svensby Tursenter AS har under planlegging et kultur- og miljøbygg på Svensby. Bygget skal 

bygges på bedriftens egen eiendom, og ved siden Gamslett museum. 

Firmaet planlegger å få vist frem mye av den samling som det i dag ikke er utstillingsfasiliteter 

til i området. Videre skal det være muligheter for informasjon overfor turister, kafe, kontor og 

utleie av leiligheter i bygget. 

 

Vurdering: 

 

Svensby Tursenter AS har søkt Lyngen kommune om kr. 95.000,- av en total kostnad til 

prosjektering på kr. 195.000,-. 

 

Svensby Tursenter AS har gjennom flere år bygget opp en solid og profesjonell bedrift innen 

reiselivet i Lyngen, og har vist en stor gjennomføringsevne. 

Prosjektet har et mål om å få vist frem en viktig del av Lyngens kulturhistorie, som i dag ikke 

har nødvendige lokaliteter for dette viktige formålet. 

Det er også positivt at en kombinerer dette med reiselivsaktivitet for å gjøre Lyngen både mere 

kjent og attraktiv, på en bærekraftig måte som gjør at prosjektet kan driftes på en fornuftig måte 

i fremtiden. 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Svensby 

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

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/101 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 18.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Solheim Fritidsgård - videreutvikling tilleggsnæring 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Solheim Fritidsgård - Søkadsnr. 2016-0012 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Solheim Fritidsgård, innvilges denne med 

kr. 40.000,-. 

      b)   Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Solheim Fritidsgård, innvilges denne med 

kr. 40.000,-. 

      b)   Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen. 

 

 



Saksopplysninger 

 

Solheim Fritidsgård har i de siste fem år drevet tilleggsnæring – reiseliv i samarbeid med andre 

aktører på Svensby. De har i dag totalt 20 overnattingsplasser i utleiehytte, to leiligheter og ei 

bu. De ønsker nå å investere i en lavvo for nordlysturisme for å styrke tilbudet og 

inntjeningsevnen. 

 

Vurdering: 

 

Solheim Fritidsgård driver tradisjonelt gårdsbruk med produksjon av melk og kjøtt, samt poteter 

og grønnsaker. I tillegg har de siden 2010 satset på gårdsturisme og reiseliv. 

Den planlagte investering vil styrke tilbudet og er ikke i konflikt med andre aktører. 

Prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 194.600,- hvorav kr. 70.000,- er søkt 

næringsfondet. 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Solheim 

Fritidsgård innvilges med kr. 40.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/42 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

12/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad fra Aurora Spirits Lyngen-preg på Turistsenter 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Turistsenter AuroraSpirit 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Aurora Spirits AS innvilges denne med 

kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i søknaden. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra Aurora Spirits AS innvilges denne med 

kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i søknaden. 

Saksopplysninger 

Aurora Spirits AS er i ferd med å føre opp det som kommer til å bli verdens nordligste destilleri, 

på Årøybukt fort i Lyngen. 



Prosjektet er under full etablering, og det er tiltenkt en utforming av konseptet som ivaretar den 

lokale kultur og historie, hvor det tas utgangspunkt i eksempelvis de tre stammers møte, samisk 

retning, krigshistorie, norrøn kultur, fiskerbondekultur, livet under alpene mm.  Til dette er det 

tenkt benyttet lokale kunstnere og leverandører. 

I søknadens kostnadsplan er de totale kostnader oppgitt til kr. 190.000,- hvorav kr. 95.000,- er 

søkt næringsfondet. 

 

Vurdering: 

 

Søkerne har vist stor gjennomføringsevne i sine prosjekt, og dette er et stort prosjekt som 

nærmer seg sin ferdigstillelse. Prosjektet vil være viktig i spesielt reiselivssammenheng og vil 

være et landemerke i landsdelen som vil tiltrekke tilreisende fra inn og utland. 

Dette er derfor et prosjekt som vil være et utstillingsvindu for Lyngen, og er således viktig å 

støtte. 

Prosjektet har tidligere mottatt støtte, men da til etablering av infrastruktur. Ihht. vedtektene kan 

det unntaksvis gis støtte utover en gang. Det er rådmannens vurdering at dette er et slikt tilfelle. 

 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Aurora Spirits AS 

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

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/27 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 19.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

13/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad om støtte til kjøp av maskiner til landbruksformål 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Colin Carver 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Willy Wikbo: 

Saken utsettes. Søker må dokumentere samarbeid med flere aktører. 

 

Det ble først votert over utsettelsesforslaget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Willy Wikbo. Enst 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. Søker må dokumentere samarbeid med flere aktører. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

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

til vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Colin Carver avslås. 

 

Saksopplysninger 

 



 

Søknad: 

 

Colin Carver har søkt Lyngen kommunes næringsfond om støtte til overtakelse av maskiner og 

utstyr tilhørende landbrukseiendom 118/3 i Lyngen kommune. 

Carver har hatt utfordringer med konsesjon på eiendommen, men oppnådde dette via 

Fylkesmannen i Troms september 2015. 

Søknaden viser til en kostnadsramme på totalt kr. 740.000,- hvorav kr. 250.000,- er søkt via 

næringsfondet. 

 

Vurderinger: 

 

Søker er ikke tilskuddsberettiget da dette vil være i strid med regelverket både i lokale og 

regionale vedtekter for tildeling av støtte. Støtte i dette tilfelle vil være konkurransevridende i 

forhold til andre søkere. 

Søker har opplyst av noe av utstyret tilhører flere brukere, og at det er aktuelt å overta en part i 

dette. Imidlertid er det ikke angitt hvor mye denne andelen utgjør av omsøkte midler, eller andre 

opplysninger om eventuelle medeiere eller organisering av ordningen. 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Colin Carver 

avslås. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1874 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.03.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

14/16 Lyngen næringsutvalg 11.04.2016 

 

Søknad om støtte til rundballepresse fra Fossmo og Hansen 

Maskinsamarbeid. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - investering i slåtte utstyr - rundballepresse og 

slåmaskin - Renate Hansen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.04.2016  

 

Behandling: 

Renate Hansen erklærte seg inhabil. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst  

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra samarbeidspartene Øystein Fossmo, Paul-

Ivar Skogheim og Renate Hansen innvilges denne med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden fra samarbeidspartene Øystein Fossmo, Paul-

Ivar Skogheim og Renate Hansen innvilges denne med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering. 

 

Saksopplysninger 

Prosjektet går ut på å samarbeide og effektivisere slåttelinje for tre samarbeidende bønder i 

Lyngen. De tre bøndene vil samarbeide om å slå og presse for til hverandre, samt leieproduksjon 

av samme formål til tre andre bønder. 

Vurdering: 

Lyngen kommune har et variert næringsliv hvor landbruket er en svært viktig aktør. 

Landbruket i kommunen har utvist stor innovasjonsvilje og evne til omstillinger for å bli mere 

konkurransedyktige, miljøvennlige og utvikle gode og effektive gårdsbruk. 

I denne sammenheng er det viktig å støtte opp om prosjekter som er nyskapende og som er 

innrettet om samarbeidsløsninger innen produksjon og kompetanse. 

Den totale kostnadsrammen er oppgitt til kr. 759.000,- hvorav kr. 100.000,- er søkt Lyngen 

kommunes næringsfond. 

 

 

 

Hovedkonklusjon: 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

Med dette som bakgrunn og referanse til de regionale bestemmelsene for de kommunale 

næringsfond, samt til vurdering av søknaden tilrår rådmannen at søknaden fra Fossmo og 

Hansen Maskinsamarbeid innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

 


