
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Møterommet på Lyngen Havfiske og Tursenter, Nord-Lenangen 

Dato: 30.08.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn            Funksjon Representerer 

Willy Wikbo            Medlem FRP 

Bernt Olav Johansen- 

inhabil i sak 30/16 

           Leder   LTL 

Frode Hansen            Medlem AP 

Tor-Petter Christensen            Medlem Lyngen Næringsforening 

Ingunn Rivertz Vatne            Medlem Lyngen Næringsforening 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Tone Mari Iversen Medlem LTL 

Renate Hansen Medlem Lyngen Næringsforening 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ole Anton Teigen – inhabil i 

sak 15/16 og sak 29/16 

Renate Hansen Lyngen Næringsforening 

   

 

Merknader 

Lyngen Havfiske og Tursenter v/Laila Anita Westby orienterte om bedriften. 

 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssak: 

- Søknad om støtte til bygging av terrasse Lyngen kulturkafe 

 

I tillegg til sakene på sakslista, diskuterte utvalget følgende saker: 

  

PS 36/16: Engasjement Lyngen Næringsforening – strategisk næringsplan 

 

PS 37/16: Innspill fra Lyngen Næringsforening vedr samarbeid med regionrådene 

 

PS 38/16: Reklamefilm overfor Arctic Race Norway 

 

PS 39/16: Arrangementsaktiviteter som næringslivets julebord, matfestival mm 

 

PS 40/16: Nydyrkingfond 



Willy Wikbo valgt til å skrive under protokollen. 

 

Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil i sak 30/16 og Ole Anton Teigen erklærte seg inhabil 

i sak 15/16 og 29/16. 

Frode Hansen ledet møtet i sak 30/16. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Leif Egil Lintho Rådmann 

Stig Kjærvik Næringssjef 

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

 

 

 

 

 

Nord-Lenangen 30.08.16 

 

 

 

Willy Wikbo 

 

 

 

 

Bernt Olav Johansen 

Leder  Inger-Helene B. Isaksen 

  Utvalgssekretær 

 

 

 

 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/16 Søknad om støtte til informasjonsmøte om 

landbruket fra Ressursgruppen for landbruk 

 2016/491 

PS 16/16 Søknad om tilskudd til nydyrking fra Jens Petter 

Johansen 

 2016/268 

PS 17/16 Søknad om støtte til nydyrking - Trond Vidar 

Jenssen 

 2015/1553 

PS 18/16 Søknad fra Lyngen Biogård - etablering av 

biogassanlegg og veksthus 

 2016/461 

PS 19/16 Søknad om støtte til rundballepresse - Runo 

Berglund 

 2016/494 

PS 20/16 Søknad om støtte til rundballepresse fra maskin-

ring Samuelsen, Rognli og Valør 

 2016/486 

PS 21/16 Søknad om støtte til kjøp av rundballepresse fra 

maskin-ring A. Larsen, E. Larsen og J.A. 

Waltenberg 

 2016/479 

PS 22/16 Søknad om tilskudd til etablering av tilsynshytte 

fra Øystein og Liv Fossmo 

 2016/489 

PS 23/16 Søknad om støtte kjøp av nytt fiskefartøy fra Sara 

Karin AS 

 2016/495 

PS 24/16 Søknad om kjøp av båt til havfisketurisme fra 

Reidar Gangsø 

 2016/453 

PS 25/16 Søknad om støtte kjøp av åt fra Lyngen 

Båtopplevelser AS 

 2016/421 

PS 26/16 Søknad om støtte fra Lyngsalpan Cruise ANS  2016/429 

PS 27/16 Søknad om støtte til kjøp av fiske- og 

passasjerbåt fra Ørafisk AS 

 2016/40 

PS 28/16 Søknad om driftstilskudd/etablering av fiber fra 

Spillavhengighet Norge 

 2016/480 

PS 29/16 Søknad om støtte til drivstoffanlegg Svensby 

Tursenter AS 

 2016/493 

PS 30/16 Søknad om støtte til bedriftsutvikling fra M. 

Bjørklid AS 

 2016/488 

PS 31/16 Søknad om støtte til produktutvikling og 

markedsføring i Lyngen fra Sørheim Brygge 

 2016/490 

PS 32/16 Søknad om midler til etablering av vann- og 

avløp fra Olsen Eiendom ANS 

 2016/492 

PS 33/16 Søknad om støtte til kjøp av bil fra Lyngsalpan 

Vekst AS 

 2016/487 



PS 34/16 Søknad om støtte til etablering av turismeanlegg i 

Lyngen fra Arctic Alps 

 2016/467 

PS 35/16 Søknad om støtte til bygging av terrasse Lyngen 

kulturkafe 

 2016/496 

PS 36/16 Revidering av Strategisk Næringsplan  2016/907 

PS 37/16 Innspill fra Lyngen Næringsforening vedr 

samarbeid med regionrådene 

 2016/908 

PS 38/16 Reklamefilm - Arctic Race of Norway  2016/909 

PS 39/16 Søknad om støtte fra næringsfondet til 

næringslivets julebord 

 2016/893 

PS 40/16 Nydyrkingsfond  2016/910 

 

 

  



 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/491 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

15/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til informasjonsmøte/Landbruksdager fra Ressursgruppen 

for landbruk Lyngen kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til informasjonsseminar om landbruket i Lyngen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Ole Anton Teigen erklærte seg inhabil. 

 

Forslag fra Bernt Olav Johnsen. 

Som rådmannens innstilling med at beløpet reduseres til kr 30.000. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Bernt Olav Johansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Ressursgruppen for 

landbruket vedrørende informasjonsmøte/Landbruksdager med kr. 30.000,-. 

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, tilrådes det at søknaden fra Ressursgruppen 

for landbruket vedrørende informasjonsmøte/Landbruksdager innvilges med kr. 35.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Ressursgruppen for landbruket i Lyngen kommune arrangerer Landbruksdagene 19 til 20 august 

2016. Ressursgruppen har gjennomført fire Landbruksdager tidligere, og fått god respons på 

dette. Konseptet utvides nå til to dager og vil bli mere omfattende enn tidligere. 

Arrangementet er en viktig arena for bransjen og befolkningen, og er viktig sett i forhold til den 

etablerte næringen og ikke minst rekruttering. 

Ressursgruppen er også tildelt midler fra fylkeskommunen til et eget prosjekt for et kompetanse- 

og utviklingsprosjekt for å skape et robust og mangfoldig landbruk med tanke på å skape robuste 

lokalsamfunn. Landbruksdagene er i så måte en viktig arena som bør videreføres og finne en 

fast struktur.  

 

Søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

Vurdering  

Landbruksdagene er et viktig arrangement for landbruksnæringen og kommunen. 

Arrangementet vil være til stor nytte for næringsliv og innbyggere, og gi positive ringvirkninger. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Ressursgruppen for 

landbruket innvilges med kr. 35.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/268 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

16/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om tilskudd til nydyrking fra Jens Petter Johansen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra Næringsfondet - Jens Petter Johansen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Bernt Olav Johansen: 

Som rådmannens innstilling men at beløpet reduseres til kr 30.000. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Bernt Olav Johansen. 

 

VEDTAK. 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Jens Petter Johansen 

om støtte til nydyrking med kr. 30.000,-. 

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, innvilges søknaden fra Jens Petter Johansen 

om støtte til nydyrking med kr. 35.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Gårdbruker Jens Petter Johansen har søkt Lyngen kommunes næringsfond om tilskudd til 

nydyrking av gjenstående areal på Kvalvikmyra. 

 

Dyrkningstillatelse er gitt. 

 

 

Vurdering  

Næringsfondet var i 2015 tilgodesett med øremerkede midler for landbruket. 

Dette er man ikke for inneværende år, og fondet har derfor begrensede midler totalt sett. 

Søker har en kostnadsramme over to år på kr. 135.000,- hvorav kr. 69.000,- er søkt 

næringsfondet. 

Rådmannens innstilling er på kr. 35.000,- for samme periode totalt. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Jens Petter Johansen 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2015/1553 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til nydyrking - Trond Vidar Jenssen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd fra næringsfondet - nydyrking - Trond Vidar Jenssen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 Trond Vidar Jenssen 

om støtte til nydyrking med kr. 60.000,-. 

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, innvilges søknaden fra Trond Vidar Jenssen 

om støtte til nydyrking med kr. 60.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



 

Saksopplysninger 

Gårdbruker Trond Vidar Jenssen har søkt Lyngen kommunes næringsfond om tilskudd til 

nydyrking på eiendommen Åsland. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

Vurdering  

Næringsfondet var i 2015 tilgodesett med øremerkede midler for landbruket. 

Dette er man ikke for inneværende år, og fondet har derfor begrensede midler totalt sett. 

Søker har oppgitt en kostnadsramme på kr. 570.000,- fordelt over tre år, hvorav kr. 190.000,- er 

søkt næringsfondet.  

Rådmannens innstilling er på kr. 60.000,- for samme periode totalt. 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden Trond Vidar Jenssen 

innvilges med kr. 60.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/461 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

18/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad fra Lyngen Biogård - etablering av biogassanlegg og veksthus 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad-2016-0029 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 BioGård vedrørende etablering av biogassverk og drivhus med            

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, tilrådes det at søknaden fra  

Lyngen BioGård vedrørende etablering av biogassverk og drivhus innvilges med            

kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 



 

 

Saksopplysninger 

Lyngen BioGård er et samarbeidsprosjekt mellom gårdbrukerne Runo Berglund og Nils Einar 

Samuelsen. Man ønsker å få til et pilotprosjekt gjennom å bygge et biogassanlegg som kan 

produsere opp mot 500.000 Kwh, samt etablere et veksthus på 500 til 1000 m2 hvor det skal 

dyrkes forskjellige typer grønnsaker hved hjelp av varme fra biogassanlegget. 

Det er planlagt benyttet gjødsel og skogavfall, og det vil være mulig for gårdbrukere og levere 

til anlegget. For mange av gårdbrukerne er gjødsel et problem både for gårdene og miljøet. Det 

samme gjelder skogbruket. Her åpner det seg en mulighet til å få solgt gjødsel og avfall. 

Vurdering  

Et biogassanlegg av denne typen er innovativt og nytt i nordnorsk sammenheng. 

Næringsavdelingen i samarbeid med etablererne har vært i møte med Innovasjon Norge som er 

positive til prosjektet og har oppfordret til søknad om forprosjekt. 

Dette er et anlegg som vil være av stor interesse og nytte for landbruket hvis man lykkes. 

Ringvirkninger som en kan oppnå med produksjon av varme for bla. drift av veksthus vil gi 

muligheter for konkurransedyktig og miljøvennlige kortreiste produkter som er attraktive for 

butikker i regionen. Dette vil være gunstig for gårdbrukerne og kunne gi nye arbeidsplasser og 

merinntekter.  

Prosjektet er en pilot som virkelig kan sette landbruket i Lyngen på kartet regionalt og nasjonalt. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

  

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen BioGård 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/494 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 27.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

19/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til rundballepresse - Runo Berglund 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til rundballepresse 

  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 

til vurdering av søknaden, avslås søknaden fra Rune Berglund. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

til vurdering av søknaden, avslåes søknaden fra Rune Berglund. 

Saksopplysninger 

Berglund har søkt om støtte til kjøp av rundballepresse for utleie av tjeneste til andre. 

Ressursgruppa i landbruket har vedtatt at man skal være en maskin-ring på minimum                 

3 medlemmer, og som er selvstendige drivere av en gård i drift. 

Ifølge opplysninger i innsendte søknad er dette ikke tilfelle i denne søknaden. 



Støtte vil således ikke være i samsvar med kommunens og de regionale vedtekter for 

næringsfond. 

Vurdering  

Investering er allerede utført og uavhengig av eventuell støtte fra næringsfondet. 

Søknaden gjelder utstyr for egen næring og ikke maskin-ring som har vært tildelingspraksis etter 

anbefaling fra ressursgruppen for landbruket i Lyngen kommune. 

Tilskudd vil derfor kunne være konkurransevridende og ikke i samsvar med vedtekter for 

næringsfondet. 

 

 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden ikke næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår 

rådmannen næringsutvalget i Lyngen kommune at søknaden fra Runo Berglund avslås. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/486 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

20/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til rundballepresse fra maskin-ring Samuelsen, Rognli og 

Valø 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet til rundballepresse 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Bernt Olav Johansen: 

Som rådmannens innstilling, men at beløpet reduseres til kr 25.000. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Bernt Olav Johansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Enst 

 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Samuelsen, 

Rognli og Valø vedrørende støtte til rundballepresse innvilges med kr. 25.000,-. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

c) Dokumentasjon på samarbeidsavtale mellom deltakerne i maskin-ringen skal foreligge 

før utbetaling finner sted. 

 

 



Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Samuelsen, 

Rognli og Valø vedrørende støtte til rundballepresse innvilges med kr. 30.000,-. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

c) Dokumentasjon på samarbeidsavtale mellom deltakerne i maskin-ringen skal foreligge 

før utbetaling finner sted. 

 

 

Saksopplysninger 

Gårdbrukerne Samuelsen, Rognli og Valø har søkt om støtte til rundballepresse for deres 

maskineierlag. Ihht. retningslinjer fra Ressursgruppa for landbruket, anbefales det minimum tre 

medlemmer i et maskineierlag som driver selvstendige enheter og gårder som er i drift. 

Dette synes ivaretatt for denne søknaden. Dokumentasjon på formell avtale mellom 

medlemmene i maskin-ringen kreves fremlagt før utbetaling av støtte. 

Total kostnad på investeringen er kr. 625.000,- hvorav 150.000,- er søkt Sametinget og             

kr. 50.000,- Lyngen kommunes næringsfond. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

Vurdering  

Rundballepresse er t verktøy som er viktig for effektiv gårdsdrift, men kostbar investering for 

den enkelte gårdbruker. Slikt utstyr oppfordres derfor fra ressursgruppa å inngå i en maskin-ring 

for å spare den enkelte driftsenhet for investeringer i utstyr som fint kan deles og har en 

begrenset sesong i forhold til bruk. 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Maskin-ringen 

Samuelsen, Rognli og Valø innvilges med kr. 30.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/479 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

21/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til kjøp av rundballepresse fra maskin-ring Asgeir Larsen,        

Eirik Larsen og Jan Arne Waltenberg 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Bernt Olav Johansen: 

Som rådmannens innstilling med at beløpet reduseres til kr 25.000. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Bernt Olav Johansen. 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra A. Larsen, E. Larsen 

og J. A. Waltenberg vedrørende støtte til rundballepresse med kr. 25.000,-. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

c) Dokumentasjon på samarbeidsavtale mellom deltakerne i maskin-ringen skal foreligge 

før utbetaling finner sted. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra A. Larsen,        

E. Larsen og J. A. Waltenberg vedrørende støtte til rundballepresse innvilges med        

kr. 30.000,-. 

 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

c) Dokumentasjon på samarbeidsavtale mellom deltakerne i maskin-ringen skal foreligge 

før utbetaling finner sted. 

Saksopplysninger 

Gårdbrukerne Asgeir Larsen, Eirik Larsen og Jan Arne Waltenberg har søkt om støtte til 

rundballepresse for deres maskineierlag. Ihht. retningslinjer fra Ressursgruppa for landbruket, 

anbefales det minimum tre medlemmer i et maskineierlag som driver selvstendige enheter og 

gårder som er i drift. 

Dette synes ivaretatt for denne søknaden. Dokumentasjon på formell avtale mellom 

medlemmene i maskin-ringen kreves fremlagt før utbetaling av støtte. 

 

Total kostnad på investeringen er kr. 515.000,- hvorav kr. 50.000,- er søkt Lyngen kommunes 

næringsfond. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

Vurdering  

Rundballepresse er t verktøy som er viktig for effektiv gårdsdrift, men kostbar investering for 

den enkelte gårdbruker. Slikt utstyr oppfordres derfor fra ressursgruppa å inngå i en maskin-ring 

for å spare den enkelte driftsenhet for investeringer i utstyr som fint kan deles og har en 

begrenset sesong i forhold til bruk. 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Maskin-ringen Asgeir 

Larsen, Eirik Larsen og Jan Arne Waltenberg innvilges med kr. 30.000,- fra Lyngen kommunes 

næringsfond. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/489 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

22/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

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

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til oppføring av tilsynshytte 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Willy Wikbo: 

Som rådmannens innstilling men at beløpet reduseres til kr 45.000. 

 

Forslag fra Ingunn R Vatne: 

Saken utsettes og søker bes utdype søknaden. 

 

Det ble først votert over utsettelsesforslaget fra Ingunn R. Vatne. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg avviser utsettelsesforslaget. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer.  

Leder benyttet sin dobbeltstemme. 

 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Willy Wikbo. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Willy Wikbo. Enst 



Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Øystein og Liv 

Fossmo vedrørende etablering av tilsynshytte med kr. 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, innvilges søknaden fra Øystein og Liv 

Fossmo vedrørende etablering av tilsynshytte med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Saksopplysninger 

Søknaden gjelder etablering av en tilsyns- og utleiehytte for både å effektivisere sanking av 

beitedyr når dette er påkrevd, samt utenfor beitesesongen ha en utleiemulighet som vil styrke 

gårdsdriften. 

Det er allerede innvilget byggetillatelse på prosjektet. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

Vurdering  

Dette er et positivt tiltak som vil både effektivisere driften samt gi mulighet for inntekter fra 

utleie til eksempelvis turister. Flere næringsaktiviteter utover de tradisjonelle innen gårdsdrift 

for å sikre driften av hovedvirksomheten er noe som er en ønskelig utvikling og derfor bør 

støttes. 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Øystein og Liv 

Fossmo innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/495 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 26.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte kjøp av nytt fiskefartøy fra Sara Karin AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til nytt fiskefartøy 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 Sara Karin AS 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, innvilges søknaden fra Sara Karin AS med 

kr. 50000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

Saksopplysninger 

Sara Karin AS er et fiskebåtrederi hjemmehørende i Nord-Lenangen, etablert i 1989. 

Rederiet har allerede to fiskefartøy, og ønsker nå å ekspandere sin virksomhet med ett nytt 

fartøy. Bedriften sysselsetter et betydelig antall personer i kommunen. 



Rederiet er tidligere innvilget kroner 150000,- til samme formål, men prosjektet er blitt 

betydelig dyrere enn forutsatt og en søker derfor om en tilleggsbevilgning. 

Næringsfondet gir sjelden tilleggsbevilgninger til samme formål, men prosjektet ansees å ha 

såpass stor betydning for utviklingen i en relativt næringsfattig del av kommunen, slik at det er 

anbefalt å gi en slik bevilgning denne gangen. 

Rederiet har søkt om kr. 450000,- av en total investering på kr. 48000000,-. Dette ligger utenfor 

de rammer næringsfondet har til rådighet, og innenfor Innovasjon Norges virksomhetsområde. 

Det er søkt om finansiering her også fra Sara Karin AS. 

Ved en tilleggsbevilgning på kr. 50000,- har kommunen totalt gitt kr. 200000,- til formålet. 

Søknaden er i sin helhet vedlagt innstillingen. 

 

 

Vurdering  

Søknaden om støtte er grundig og godt dokumentert. Etablering av ett ekstra fiskefartøy av 

denne type i Nord-Lenangen vil ha positive ringvirkninger for hele bygdesamfunnet og 

kommunen. Rådmannen anmerker at ytre del av Lyngen står overfor store utfordringer med 

hensyn til demografisk negativ utvikling. Alle initiativ som kan skape varige arbeidsplasser er 

det derfor viktig for Lyngen kommune å støtte opp under. 

 

Hovedkonklusjon 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering ac søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Sara Karin AS 

innvilges med kr. 50000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/453 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om kjøp av båt til havfisketurisme fra RG Service Reidar Gangsø 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - RG Service Reidar Gangsø 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 RG Service Reidar 

Gangsø vedrørende kjøp av båt med kr. 40.000,-. 

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, tilrådes det at søknaden fra RG Service 

Reidar Gangsø vedrørende kjøp av båt innvilges med kr. 40.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Saksopplysninger 

 



RG Service Reidar Gangsø har drevet med snekkertjenester, renseri og vask,  samt utleie av 

fritidsbolig, båt og utstyr siden 1995 i Nord-Lenangen. I 2015 etablerte firmaet et servicebygg i 

Nord-Lenangen for å ivareta behovet for sanitærtilbud i området. Bedriften har i dag en 

overnattingskapasitet på 11 senger, og har et godt samarbeid med Visit Lyngenfjord. De vil nå 

utvide med en båt for havfiske overfor turister. 

Det er en totalkostnad på kr. 218.000,- hvorav det er søkt om et tilskudd på kr. 76.000,- fra 

Lyngen kommunes næringsfond. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

 

Vurdering  

 

Firmaet har vært etablert lenge og er et viktig bidrag i en del av kommunen som er fattig på 

næringsaktiviteter og som har merket fraflytting godt. Dette er en investering som vil styrke 

bedriften ytterligere. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra RG Service Reidar 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/421 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte kjøp av båt fra Lyngen Båtopplevelser AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Båtopplevelse 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 

Båtopplevelser AS vedrørende kjøp av båt 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, tilrådes det at søknaden fra Lyngen 

Båtopplevelser AS vedrørende kjøp av båt innvilges med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Saksopplysninger 

 



Lyngen Båtopplevelser AS skal investere i en større båt for havfiske, hvalsafari og transport. 

Etter hvert er det også planer om å kunne tilby turister en totalpakke som inneholder 

overnatting. 

I Nord-Lenangen er det ikke tilbydere av akkurat denne type båt, og det vil være et nytt segment 

i området og ikke i konkurranse med andre. 

Totalkostnadene for investeringen er kr. 4.093.000,- hvorav kr. 150.000,- er søkt Lyngen 

kommune. 

Søker opplyser at Sametinget har bevilget kr. 300.000,-. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

Vurdering  

 

Et tilbud av denne art vil være et godt supplement innen en raskt voksende del av reiselivet i 

denne delen av kommunen, og tilrådes støttet. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen 

Båtopplevelser AS innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/429 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte fra Lyngsalpan Cruise ANS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Soknad-2016-0027 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 Lyngsalpan Cruise 

ANS vedrørende utvidelse av sin virksomhet, 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, tilrådes det at søknaden fra Lyngsalpan 

Cruise ANS vedrørende utvidelse av sin virksomhet innvilges med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Saksopplysninger 

 



Lyngsalpan Cruise ANS eier og driver to nyere hytter og to større båter for utleie. 

De ønsker nå å utvide sin virksomhet ytterligere gjennom å overta en eksisterende bolig og 

oppgradere denne. 

Totalkostnad er på kr. 1.070.000,- hvorav kr. 150.000,- er søkt fra Lyngen kommunes 

næringsfond. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

 

Vurdering  

Lyngsalpan Cruise ANS har over flere år bygget opp en meget god virksomhet innen reiseliv i 

en del av kommunen som har vært preget av fraflytting og mangel på arbeidsplasser. 

Bedriften ønsker nå å utvide sin virksomhet, noe som vil skape arbeidsplasser samt gi 

ringvirkninger til andre aktører innenfor reiselivet. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Cruise 

ANS innvilges med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/40 -4 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

27/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

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

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet til kjøp av fiske og passasjerbåt 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 Ørafisk AS 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, innvilges søknaden fra Ørafisk AS med  

kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



Saksopplysninger 

Ørafisk AS eier Lenangen Brygger AS som driver innen reiselivsmarkedet. 

Sistnevnte ble etablert i 2014 og tilbyr 22 overnattingsplasser og 5 utleiebåter. 

De ønsker å investere i en større båt som også skal registreres med egen kvote. 

Dette innebærer en ny arbeidsplass. 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

 

Vurdering  

Kombinasjonen av turisme og kvote for fiske, gjør at dette kan bli et meget lønnsomt prosjekt. 

Denne delen av kommunen trenger flere arbeidsplasser, og tiltaket ansees som positivt og med 

gode muligheter for ringvirkninger. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Ørafisk AS innvilges 

med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/480 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om driftstilskudd/etablering av fiber fra Spillavhengighet Norge 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - 2016 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 

til vurdering av søknaden, avslås søknaden fra Spillavhengighet Norge. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Spillavhengighet Norge avslås. 

Saksopplysninger 

Det er søkt om driftstilskudd til Spillavhengighet Norge med formål etablering av fibertilkobling 

for den daglige drift, da dagens løsning er lite stabilt. 

 

Søknad er vedlagt sakspapirene. 

 



Vurdering 

 

Næringsfondet har ikke anledning å gi driftstilskudd. Søknaden må derfor avslås. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Spillavhengighet 

Norge avslås. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/493 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 27.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til drivstoffanlegg Svensby Tursenter AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til drivstoffanlegg 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Ole Anton Teigen 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, innvilges søknaden fra Svensby Tursenter 

AS vedrørende etablering av drivstoffanlegg med 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, innvilges søknaden fra Svensby Tursenter 

AS vedrørende etablering av drivstoffanlegg med kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



Saksopplysninger 

I denne delen av Lyngen kommune er det ikke mulighet for å kjøpe drivstoff. Nærmeste 

drivstoffanlegg befinner seg på Lyngseidet eller i Tromsø. 

Dette er en utfordring både for bedriftene, landbruk og turismebedrifter og lokalbefolkningen i i 

denne delen av kommunen. 

Imidlertid overstiger søknadens kostnader de rammer Lyngen kommunes næringsfond har som 

øvre grense, og mulighet for å støtte slik søknaden anmoder om, med en totalkostnad på kr. 

860580,- hvorav kr. 430000,- er søkt næringsfondet. Søker anbefales derfor å søke om 

finansiering både fra Sametinget og Innovasjon Norge til prosjektet, samt se på mulighetene for 

et samarbeid med leverandører av drivstoff. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

 

 

Vurdering  

Et drivstoffanlegg i denne delen av kommunen vil være til stor nytte for næringsliv og 

innbyggere, og gi positive ringvirkninger. 

Anlegget vil ikke være i konkurranse med etablerte anlegg i kommunen da disse ligger langt 

unna. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Svensby Tursenter 

AS innvilges med kr. 75000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/488 -3 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til bedriftsutvikling fra M. Bjørklid AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil og nestleder Frode Hansen ledet møtet. 

 

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                                

M. Bjørklid AS vedrørende, bedriftsutvikling innvilges med kr. 50.000,-. 

 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra M. Bjørklid AS vedrørende, bedriftsutvikling 

innvilges med kr. 50.000,-. 

 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



Saksopplysninger 

Søker M. Bjørklid AS har søkt om midler til bedriftsutvikling med vekt på utdanning av 

personell for å kvalifisere disse til drift av båt for bruk innen turisme. 

 

Bedriften har søkt næringsfondet om kr. 150.000,- av en totalkostnad på kr. 218.000,-. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

Vurdering  

M. Bjørklid AS er en betydelig arbeidsplass i Lyngen kommune, og næringsutvalget ser det som 

meget positivt at bedriften tenker på nye satsingsområder utover fergedriften. Søker opplyser at 

sistnevnte er svært konkurranseutsatt og basert på anbud. Det er også av denne grunn viktig å ha 

flere ben å stå på. Rederiet ønsker derfor å tilby sightseeing med båt på Lyngenfjorden. 

Tilbudet rederiet ønsker å fremme baserer seg på benyttelse av materiell de allerede eier, men de 

trenger å få sertifisert personell for å tilfredsstille nødvendige krav til sertifisering. 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra M. Bjørklid AS 

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

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/490 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til produktutvikling og markedsføring i Lyngen fra 

Sørheim Brygge 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til produktutvikling og markedsføring i Lyngen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 

til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Sørheim Brygge med kr. 40.000,-. 

 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

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

til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Sørheim Brygge innvilges med kr. 

40.000,-. 

 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 



Saksopplysninger 

Sørheim Brygge er en veletablert reiselivsaktør i Lyngen kommune, som i samarbeid med tre 

andre aktører; North Experience, Moment of Norway og Harriniva Hotels & Safaris arbeider 

med å lage en filmpresentasjon av de aktiviteter som finnes i Lyngen. Filmen skal brukes som 

markedsføring overfor internasjonale reiselivsaktører. 

Totale kostnader for prosjektet er kr. 213.000,- hvorav kr. 53.000,- er søkt næringsfondet. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

Vurdering  

Prosjektideen er godt dokumentert, og det er seriøse aktører som samarbeider om 

markedsføringstiltaket. Dette er et tiltak som vil komme Lyngen og regionen til gode og 

anbefales derfor støttet. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Sørheim Brygge 

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

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/492 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

32/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

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

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om midler til etablering av vann og avløp 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 

til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Olsen Eiendom ANS vedrørende etablering av 

vann og avløp med kr. 40.000,-. 

 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Olsen Eiendom ANS vedrørende 

etablering av vann og avløp støttes med kr. 40.000,-. 



 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Saksopplysninger 

Søker ønsker å etablere et nytt fullverdig spisested på Lyngseidet, noe som er et ønske for 

mange. 

Man ønsker å benytte eksisterende egen bygningsmasse, og ombygge denne slik at det møter 

eksiterende krav til et spisested. I den forbindelse må det etableres nytt vann og avløpssystem. 

Søker har levert en søknad hvor det i finansieringsplanen er forutsatt 100 % støtte fra Lyngen 

kommunes næringsfond, på kr. 276.000,-. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

Vurdering  

Et spisested i denne delen av kommunen vil være til stor nytte for reiseliv, næringsliv og 

innbyggere, og gi positive ringvirkninger. 

Søker har imidlertid ikke tatt hensyn til krav om egenandel i søknaden, men forutsatt dette 

fullfinansiert av kommunen. 

Det er derfor foreslått et annet beløp i støtte enn omsøkt. 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Olsen Eiendom ANS 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/487 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

33/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til kjøp av bil fra Lyngsalpan Vekst AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Ensst 

Vedtak: 

Med henvisning til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Lyngsalpan Vekst AS avslås. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Med henvisning til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 

samt til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Lyngsalpan Vekst AS avslås. 

Saksopplysninger 

Lyngsalpan Vekst AS har søkt om tilskudd til å kjøpe en bil med formål å etablere 

budbiltjeneste mellom Lyngseidet og Tromsø. 

Det ønskes å få til en varig arbeidsplass for en arbeidstaker som trenger spesiell tilrettelegging, 

og det vurderes at dette vil være en god måte å løse dette på. 

Lyngsalpan Vekst AS har søkt om kr. 225.000,- fra næringsfondet av en totalkostnad på kr. 

300.000,-. 



Vurdering   

 

En tildeling vil være i strid med retningslinjer og vedtekter for Lyngen kommunes næringsfond, 

og kunne virke konkurransevridende overfor andre aktører i markedet. 

På denne bakgrunn kan det ikke tildeles støtte til prosjektet selv om dette virker godt. 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller ikke søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngsalpan Vekst AS 

avslås. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/467 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 28.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

34/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

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

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

2 Brev  dat 01.07.16 til Arctic Alps 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Ingunn R. Vatne: 

Søknaden avlås. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Ingunn R. Vatne. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstiling til vedtak. Vedtatt med 3 mot 3 stemmer. 

Leder benyttet sin dobbeltstemme. 

Vedtak: 

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

til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Arctic Alps AS vedrørende etablering av 

turismeanlegg i Lyngen med kr. 30.000,-. 

 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Forhåndskonferanse forutsettes gjennomført med Lyngen kommune før midlene utbetales.  

 

 



 

Rådmannens innstilling 

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

til vurdering av søknaden, tilrådes det at søknaden fra Arctic Alps AS vedrørende etablering av 

turismeanlegg i Lyngen innvilges med kr. 30.000,-. 

 

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Forhåndskonferanse forutsettes gjennomført med Lyngen kommune før midlene utbetales.  

 

 

Saksopplysninger 

Søker Arctic Alps har fremmet en ny prosjektsøknad om finansiering av øko-turisme-anlegg i 

Lyngen, etter at forrige søknad ikke ble behandlet av næringsutvalget da den var mangelfull og 

næringsutvalget ønsket nærmere informasjon om fremdriften i prosjektet og en grundigere 

søknad. 

 

Ny søknad er mottatt og denne er vedlagt sakspapirene. 

 

 

Vurdering  

Prosjektet har pågått i nærmere seks år, og har mottatt betydelig støtte fra fylkeskommunen og 

kommunen allerede. Det er også gitt en treårig opsjonsavtale uten kostnader for selskapet. 

 

Til tross for betydelige tilrettelegginger og støtte er det liten fremdrift å vise til utfra de 

opplysninger vi er forelagt. 

Reguleringsarbeidet som er en forutsetning for å komme videre er til tross for gjentatte møter og 

oppfordringer ikke iverksatt. 

 

Prosjektet synes å mangle nødvendig kompetanse og finansiering for å kunne realiseres. 

Utfra en oppgitt totalinvestering på 1500 millioner er det også helt klart at næringsfondet ikke er 

noen mulig finansieringskilde for et prosjekt av denne størrelse, og Arctic Alps AS er oppfordret 

til å søke samarbeid med Innovasjon Norge for en mulig realisering av prosjektet. 

Næringsfondets midler skal i henhold til retningslinjer fra Troms fylkeskommune og Lyngen 

kommunes vedtekter for fondet, kun gis som bidragsstøtte. Prosjekteier skal bære størstedelen 

av kostnadene selv. Dersom det er slik det er fremsatt fra søker om at prosjektet ikke er 

realiserbart uten næringsfondets støtte, er det derfor neppe realiserbart. 

 

Helt avgjørende er det at Arctic Alps AS nå gjennomfører en planprosess for et eventuelt 

prosjekt, og forhåndskonferanse med Lyngen kommune slik at det kan utarbeides en politisk sak 

fra rådmannens side om det foreligger et planfaglig forsvarlig forslag for oppstart av arbeidet 

eller ikke. 

 

Det er under tvil at en anbefaler ytterligere støtte til prosjektet, men rådmannen tilrår 

næringsutvalget å bevilge kr. 30.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 



Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Arctic Alps AS 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/496 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 26.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

35/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte til bygging av terrasse Lyngen kulturkafe 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til bygging av terasse 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

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 saken, tilrådes det at søknaden innvilges med  

kr. 15000,-. 

b) Det forutsettes at det oppnås fullfinansiering som beskrevet i søknaden. 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015 samt til vurdering av saken, tilrådes det at søknaden innvilges med kr. 

15000,-. 

b) Det forutsettes at det oppnås fullfinansiering som beskrevet i søknaden. 

 

Saksopplysninger 

Lyngen Kulturkafe ønsker å utvide sitt tilbud med servering utendørs, og vil i den forbindelse 

etablere en uteterrasse. 



Vurdering  

Lyngen Kulturkafe tilbyr en tjeneste som det er få tilbud av i kommunen. Et tilbud som her er 

beskrevet gir et utvidet tilbud både for lokalbefolkning og turister. 

Den totale kostnad på prosjektet er oppgitt til kr. 52.000,-. 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 

prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. 

 

Med referanse til vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015 og Forskrift for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler av 11.12.2013, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, 

samt en helhetlig vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen Kulturkafe 

innvilges med kr. 15.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/907 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 30.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Revidering av Strategisk Næringsplan 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Revidering av Strategisk næringsplan 2016 - Lyngen 

næringsforening 

2 e-post av 19.08.16 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Bernt Olav Johansen: 

Det bevilges inntil kr 30.000 til Lyngen Næringsforening for å gjennomføre en oppgradering av 

Strategisk næringsplan for Lyngen kommune. Dekning: Næringsfondet 

 

Det ble votert over forslaget fra Bernt Olav Johansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Enst 

Vedtak: 

Det bevilges inntil kr 30.000 til Lyngen Næringsforening for å gjennomføre en oppgradering av 

Strategisk næringsplan for Lyngen kommune. Dekning: Næringsfondet 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Det vises til e-post dat 19.08.16 samt søknad fra Lyngen Næringsforening. 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/908 -2 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 12.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Innspill fra Lyngen Næringsforening vedr samarbeid med regionrådene 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Henvendelse vedr. samarbeid med regionrådene 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Tor Petter Christensen: 

Lyngen næringsutvalg foreslår at det politiske miljøet i kommunen sonderer muligheten for å 

tilnærme seg Tromsø-områdets regionråd. 

 

Det ble votert over forslaget fra Tor-Petter Christensen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Tor-Petter Christensen. Enst 

 

Vedtak: 

Lyngen næringsutvalg foreslår at det politiske miljøet i kommunen sonderer muligheten for å 

tilnærme seg Tromsø-områdets regionråd. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Det vises til brev av 12.08.16 fra Lyngen Næringsforening. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/909 -1 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 12.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Reklamefilm - Arctic Race of Norway 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Bernt Olav Johansen: 

Lyngen Næringsutvalg bevilger inntil kr 30.000 til reklamefilm i forbindelse med Arctic Race of 

Norway. Dekning: 4407 Næring, tjeneste 3257 

Leder tar kontakt med Puls Lyngen for å få til ett samarbeid om prosjektet. 

 

Det ble votert over forslaget fra Bernt Olav Johansen. 

 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Enst 

 

Vedtak:  

Lyngen Næringsutvalg bevilger inntil kr 30.000 til reklamefilm i forbindelse med Arctic Race of 

Norway. Dekning: 4407 Næring, tjeneste 3257 

Leder tar kontakt med Puls Lyngen for å få til ett samarbeid om prosjektet. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Bernt Olav Johansen orienterte om saken. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/893 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 30.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet til næringslivets julebord 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - næringslivets julebord 2016 - Lyngen/Karnes 

Idrettslag 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Bernt Olav Johansen: 

Lyngen næringsutvalg støtter Lyngen/Karnes il sitt arrangement i november 2016 med  

kr 20.000.  

Dekning: Næringsfondet 

 

Det ble votert over forslaget fra Bernt Olav Johansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Enst 

 

Vedtak: 

Lyngen næringsutvalg støtter Lyngen/Karnes il sitt arrangement i november med kr 20.000.  

Dekning: Næringsfondet 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Næringssjefen orienterte om innspillet fra Lyngen/Karnes il v/Johnny Hansen. 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/910 -1 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 12.09.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/16 Lyngen næringsutvalg 30.08.2016 

 

Nydyrkingsfond 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 30.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Lyngen næringsutvalg: 

Lyngen næringsutvalget oppfordrer kommunestyre om å opprette ett eget fond til nydyrking. 

Utvalget mener jordbruket er en viktig næring og at dette kan være ett viktig rekrutteringstiltak. 

Utvalget anmoder rådmannen v/jordbrukssjefen om å utrede saken for kommunestyret. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer sitt eget forslag. Enst. 

 

Vedtak 

Lyngen næringsutvalget oppfordrer kommunestyre om å opprette ett eget fond til nydyrking. 

Utvalget mener jordbruket er en viktig næring og at dette kan være ett viktig rekrutteringstiltak. 

Utvalget anmoder rådmannen v/jordbrukssjefen om å utrede saken for kommunestyret. 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Budsjettdekning: 



 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

       

       

       

       

       

 

Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

 

Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 

 

Miljøkonsekvenser 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

 


