
 

Lyngen kommune 
 

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Koppangen Brygge, Koppangen 

Dato: 12.09.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 12:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Bernt Olav Johansen – inhabil 

i sak 33/18 

Leder LTL 

Frode Hansen Nestleder AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Willy Wikbo Medlem FRP 

Tone Mari Iversen Medlem LTL 

Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen næringsforening 

Renate Hansen Medlem Lyngen næringsforening 

Ingunn Rivertz Vatne Medlem Lyngen næringsforening 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Cecilie Midttun Sigvaldsen Willy Wikbo H 

Svein Eriksen Tone Mari Iversen LTL 

Roger Samuelsen Tor-Petter Christensen Lyngen næringsforening 

 

Merknader 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Roger Samuelsen valgt til å skrive under protokollen. 

 

Sak 26/18 utgår, da søker har trukket søknaden sin. 

 

Koppangen Brygge AS v/Alf Fagerborg orienterte litt om reiselivsbedriften sin 

etablering/satsing i Koppangen. 

Skogbrukssjef Elisabeth Torstad orienterte og svarte på spørsmål om skogbruket i Lyngen. 

Prosjektleder Jorunn Nyheim orienterte om reiselivsseminar med workshop 23.08.18 samt notat 

«Merkevarebygging Lyngen» av 2469 Reiselivsutvikling AS v/Børre Berglund. 

Svein Eriksen orienterte kort om Kunnskapsparken Origo i Alta 

 

Habilitet: 

Sak 33/18: Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil som part i saken 

Sak 36/18: Næringsutvalget diskuterte habiliteten til Roger Samuelsen og Svein Eriksen     

                  som medlemmer i styret for Lyngen næringsforening. Utfra sakens forhistorie ble  

                  begge erklært habil (enst) i denne saken. 

 



 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Inger-Helene B. Isaksen Utvalgssekretær 

  

 

 

 

 

Lyngseidet 12.09.18 

 

 

 

 

Roger Samuelsen 

 

 

 

 

Bernt Olav Johansen 

leder        Inger-Helene B. Isaksen  

        utvalgssekretær 

  



  

 

                                       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 22/18 Referatsaker   

RS 1/18 Orientering til næringsutvalget om 

reiselivsseminar med workshop 23.08.18  samt 

notat "Merkevarebygging Lyngen" av Børre 

Berglund 2469 Reiselivsutvikling AS 

 2018/730 

RS 2/18 Næringsfondet 2018 X 2018/150 

PS 23/18 Klage på avslag på søknad i næringsutvalget - 

Ishavskysten Friluftsråd 

 2018/81 

PS 24/18 Søknad til etablering Team Rognli AS  2018/387 

PS 25/18 Søknad fra Team Rognli AS om tilskudd til 

avklaring miljøsatsing Tyttebærvika 

 2018/386 

PS 26/18 Søknad om støtte til landbruksbasert reiseliv, 

natur- og kulturopplevelser i saueholdet 

 2018/376 

PS 27/18 Søknad om støtte til prosjektet Den Nord Norske 

matens midte 

 2018/380 

PS 28/18 Søknad om støtte til gårdsbutikk fra Lyngmo 

Gårdsbakeri 

 2018/373 

PS 29/18 Søknad om støtte til microbryggeri  2018/151 

PS 30/18 Søknad om etablering av produksjonskjøkken fra 

Frank Valø 

 2018/287 

PS 31/18 Kompetansehevingstiltak Smak av Lyngen  2018/375 

PS 32/18 Søknad om støtte fra Sense Lyngen AS  2018/384 

PS 33/18 Søknad om støtte fra Holmen Opplevelsesturisme  2018/377 

PS 34/18 Søknad om støtte til ny reiselivsbedrift  2018/381 

PS 35/18 Søknad om tilskudd til akutt utbedring av 

gjødselkjeller fra Peter og Marit Bruvoll 

 2018/379 

PS 36/18 Søknad fra Næringsforeningen i Lyngen om 

støtte til skilting 

 2018/220 

PS 37/18 Søknad om støtte til sjømatseminar  2018/682 

PS 38/18 Søknad om tilskudd til gjennomføring av 

nærings- og utviklingskonferansen i Nord Trom 

 2018/144 

PS 39/18 Søknad fra Lundvoll Service til bedriftsutvikling  2018/367 

PS 40/18 Søknad om støtte til arrangering av høstsamling 

fra Spillavhengiget Norge 

 2018/337 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/81 -6 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 05.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

23/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Klage på avslag på søknad i næringsutvalget - Ishavskysten friluftsråd 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Ishavskysten Friluftsråd 

2 Prosjektplan for detaljert forsjektbeskrivelse 

3 Særutskrift Søknad om støtte til turkartpakke for Lyngen kommune 

5 Klage på avslag Lyngen turkartpakke Ishavskysten friluftsråd 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Forslag fra Cecilie M. Sigvaldsen og Frode Hansen: 

Klagen tas til følge og søknaden innvilges med kr 40.000,-. 

Lyngen næringsutvalg ønsker at dynamiske kart gjøres digitalt tilgjengelig for både utvikling og 

korrigering. Videre ser Lyngen næringsutvalg dette som en mulighet for næringslivet å selge 

majoriteten av disse kartene, også til kommunes innbyggere. Næringsutvalget ser ikke på det 

som sitt oppdrag å bidra til spredning av kart til Lyngens innbyggere. Vi stiller også spørsmål 

om miljøhensynet med å trykke opp så mange kart for å spre til så mange husstander hvor 

mange vil bli ubenyttet.  

 
Det ble votert over forslaget fra Cecilie M. Sigvaldsen og Frode Hansen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Cecilie M. Sigvaldsen og Frode Hansen. Enst 

Vedtak: 

Klagen tas til følge og søknaden innvilges med kr 40.000,-. 

Lyngen næringsutvalg ønsker at dynamiske kart gjøres digitalt tilgjengelig for både utvikling og 

korrigering. Videre ser Lyngen næringsutvalg dette som en mulighet for næringslivet å selge 



majoriteten av disse kartene, også til kommunes innbyggere. Næringsutvalget ser ikke på det 

som sitt oppdrag å bidra til spredning av kart til Lyngens innbyggere. Vi stiller også spørsmål 

om miljøhensynet med å trykke opp så mange kart for å spre til så mange husstander hvor 

mange vil bli ubenyttet.  

 

 

Rådmannens innstilling 

Klagen fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Saksopplysninger 

Det vises til søknad, saksutredning til næringsutvalgets møte 28.02.18 og næringsutvalget 

vedtak om avslag (sak 7/18). 

Ishavskysten Friluftsråd har klaget på vedtaket.   

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/387 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.08.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

24/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad til etablering fra Team Rognli AS 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Flytting og etablering av næringsvirksomhet - Team 

Rognli AS 

2 Forretningsplan mm. 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Team Rognli AS 

vedrørende etablering av sin virksomhet i Lyngen 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 Team Rognli AS 

vedrørende etablering av sin virksomhet i Lyngen med kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Team Rognli AS er kjøpt opp av Taraldsvik Maskin AS i Narvik. 

Selskapet har vært lokalisert i Lenvik tidligere. 

De har inngått en langsiktig avtale om å stå for uttaket i Tyttebærvika for YIT AS, som er 

Lyngen kommunes avtalepart i forbindelse med masseuttak på nevnte sted. 

 

Forretningsadresse er nå Lyngen, og de har flyttet sin administrasjon hit. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

Vurdering  

 

Firmaet har gjennomført sin flytting etter at søknaden var sendt. Det har dessverre tatt noe tid å 

behandle søknaden. 

 

Lokaliseringen i Lyngen gjør at det skapes flere lokale arbeidsplasser og inntekter for 

kommunen. Synergien er positiv for det lokale næringslivet, og er et velkomment tilskudd i 

næringslivet og kommunen. 

 

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 Team Rognli AS 

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

 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/386 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 07.08.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad fra Team Rognli AS om tilskudd til forprosjekt miljøsatsing 

Tyttebærvika 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Befaring av miljøteknologisk utstyr - Team Rognli 

AS 

2 Forretningsplan mm. 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Team Rognli AS 

vedrørende forprosjekt miljøsatsing 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 Team Rognli AS 

vedrørende forprosjekt miljøsatsing med kr. 30.000,-. 



b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Saksopplysninger 

Team Rognli AS er kjøpt opp av Taraldsvik Maskin AS fra Narvik, og har etablert seg i 

Tyttebærvika. 

Firmaet er samarbeidspartner med YIT AS og står for produksjonen i Tyttebærvika. 

De har flyttet sin virksomhet hit og er etablert i Lyngen kommune. 

 

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

denne delen av kommunen. 

Firmaet arbeider med flere nye prosjekt, blant annet innen transport og miljø. 

I den forbindelse ser de på mulighetene for resirkulering av masser og samarbeider med et 

kanadisk firma som har etablert lignende virksomhet i Kanada. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

Vurdering  

Prosjektet er nyskapende og interessant for hele regionen og vil kunne 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 Team Rognli AS 

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

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/376 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 09.08.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte til landbruksbasert reiseliv, natur- og kulturopplevelser i 

saueholdet 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Runo Berglund 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Søker har over tlf 12.09.18 til leder i næringsutvalget og utvalgssekretær opplyst at han trekker 

søknaden. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Runo Berglund med 

kr. 35.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunnen for prosjektet kan ellers beskrives ut fra to forhold: Det ene er at prosjektets 

prosjektleder har forsket på saueholdet i indre Lyngen og kulturen i denne næringa. Det andre er at 

en personlig kobling mellom gårdbruker og forsker i sin tur har skapt grobunn for å utvikle en 

forretningsidé. 

En eventuell etableringsfase krever innsikt i ulike aspekter ved forretningsidéen og gjør at det ikke er 



hensiktsmessig å gå direkte til den fasen. Prosjektet krever tverrfaglig kompetanse, og derfor er det 

nødvendig å gjennomføre en forundersøkelse. 

 

Det som gjør dette prosjektet interessant å gjennomføre kan konkretiseres i noen hovedpunkter: 

- Prosjektet skal undersøke muligheten for å tilføre sauehold som bygdenæring et nytt element, en 

ny type kombinasjonstilpasning 

- Gårdsturisme kan gi sesongarbeid bl.a. for ungdom som ønsker å jobbe med natur, kultur og 

næring i sommerhalvåret 

- Deltakelse fra ungdom i en modernisert kontekst kan på sikt bidra til rekruttering til landbruket 
- Opplevelsestilbudet målrettes mot byfolk, både voksne og familiefolk, der natur, kultur og næring 

settes i en aktuell og meningsfull sammenheng 

- Matproduksjon basert på utmarksbeiter kan være et godt bidrag i fm. bærekraftig utvikling 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 
 

Vurdering  

 

Prosjektet er innovativt og er et interessant og unikt tilskudd til opplevelsesbasert reiseliv i 

regionen som vil kunne skape interesse og oppmerksomhet rundt en stor næring. 

 

 

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 Runo Berglund 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/380 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 09.08.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

27/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte til prosjektet Den Nord Norske matens midte 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen kommune 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Nord Norske matens 

midte med kr. 100.000,-. 

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 Nord Norske matens 

midte med kr. 100.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Lyngen sitter midt i sentrum at kulinarisk delikatesser fra havet og eksklusive og rene råvarer fra 



landjorden. Samtidig har området gjort seg bemerket internasjonalt på grunn av sine fantastiske 

fjell, magiske nordlys og spektakulære naturopplevelser. Gjennom en forstudie ønsker vi å 

utvikle ideen om Lyngen som den nordnorske matens midte. Forstudien skal danne grunnlag for 

en overordnet analyse av essensielle faktorer som markedsbehov, ressurstilgang, herunder 

utvikle og beholde lokal kompetanse. Vi mener dette kan bli en samlende akselerator for å 

forene de magiske ingrediensene til en samlet rett. Dette vil kunne bidra til å utvikle og skape 

noe samlet i Lyngen. Studien skal også bidra til å kartlegge mulighetene ved å skape et 

midtpunkt for alle som er interessert i eller har en interesse i lokalmat, og som vil bidra med en 

andel i utviklingene av et lokalt, nasjonalt og internasjonalt matsentrum. Vi vil undersøke 

hvorvidt det er mulig å danne et globalt 

kunnskapssentrum for matopplevelser i Lyngen, og utvikle ideen om å skape et knutepunkt og 

en brobygger mellom publikum, opplæringsmiljøer og lokalmatprodusenter med base i Lyngen. 

På denne måten kan vi lokalisere undervisning desentralisert og gjennom dette forsøke å 

begrense fraflyttingen som skjer når ungdom må flytte hjemmefra for å gjennomføre utdanning. 

Med den interessen som er for lokalmat i kokkefaget vil det også være mulige å trekke 

internasjonale kokker til området på gjesteforelesninger og showoppdrag. Forstudien skal i 

tillegg gi oss en avklaring om ideen har et interessant utviklingspotensial. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

Vurdering  

 

Reiselivet i Lyngen er inne i en meget positiv utvikling. Fokusering på matopplevelser og 

kultur, samt kompetanseheving innenfor områdene er viktig. Dette prosjektet treffer derfor 

veldig godt, og vil være et samlende prosjekt for næringsliv, herunder reiseliv og landbruk og 

anbefales derfor. 

 

 

 

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 Nord Norske matens 

midte innvilges med kr. 100.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/373 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 09.08.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte til gårdsbutikk fra Lyngmo Gårdsbakeri 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngmo gårdsbakeri 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Lyngmo Gårdsbakeri 

vedrørende gårdsbutikk i 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 Lyngmo Gårdsbakeri 

vedrørende gårdsbutikk i med kr. 30.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Søker driver gårdsbutikk og trenger oppgradering av materiell i den forbindelse. 



 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

 

Vurdering  

 

Det er et prioritert område for Lyngen kommune av næringslivet å fremme lokalprodusert mat, 

og denne virksomheten er innenfor satsingsområdet. 

 

 

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 Lyngmo Gårdsbakeri 

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

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/151 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 02.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte til microbryggeri fra Colin Carver 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - etablering av microbryggeri - Colin Carver 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Forslag fra Frode Hansen: 

Som rådmannens innstilling men at beløpet endres til kr 50.000,- 

 

Det ble votert 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 Colin Carver  

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 Colin Carver  

med kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Det søkes om støtte til å bygge om driftsbygningen til mikrobryggeri. 

   

Planen er å bygge om driftsbygning innvendig fra melkeproduksjon til mikrobryggeri. Målet er 

å kunne lage og distribuere drikkeprodukter fra bryggeriet til lokale butikker, restaurant- og 

turistnæringen. 

 

Mikrobryggeriet skal være et nytt, unik og interresant arbeidsplass som kan skape arbeid til 

lokal befolkning eller stimulere til innflytting til Lyngen. Det kan også bidra positivt ved å 

styrke og stimulere næringslivet. Lokale produkter er ettertraktet av både lokal befolkning og 

turister. 

 

Mikrobryggeriet kan bidra ved å skape nye arbeidsplasser og markedsføre Lyngen ved hjelp av 

lokale produkter. Videre kan det bidra med å gjøre Lyngen mer attraktiv plass å bo, jobbe og 

trives på med mer muligheter til yngre generasjoner. 

 
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 Colin Carver 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/287 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 02.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om etablering av produksjonskjøkken fra Frank Valø 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Frank Valø 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Frank Valø med  

kr. 100.000,-. 

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 Frank Valø med  

kr. 100.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

 



Søker har oppgitt følgende: 

 

Kjelkebakken gård er i sluttfasen med oppføring av nytt næringsbygg som blir å inneholde en 

utleie del for turistutleie med inntil 8 sengeplasser i overetasjen samt et foredlingsanlegg for 

kjøtt og gårdsbutikk/ serveringslokale i underetasjen med mulighet for utleie av 

produksjonslokaler til andre aktører. 

Kjelkebakken gård er en bedrift som holder på med tradisjonelt sauehold i kombinasjon med en 

utleie del til turister. Etterspørselen for korttidsutleie er økende og dette har gjort at vi har satset 

på videreutvikling av dette segmentet. 

Kjelkebakken gård startet desember 2017 oppføring av nytt næringsbygg som inneholder 

produksjonskjøkken, kjøl og frys samt kombinert gårdsbutikk og serveringslokale mat til turister 

som overnatter. Dette er finansiert gjennom innovasjon Norge. Under byggeprosessen ble det 

mye media fokus med ordføreren der Kommunen ønsker å bli ledende på lokalmat i Norge. 

Kjelkebakken gård hadde i sine planer ikke tenkt å demisjonere sitt produksjonslokale slik at det 

skulle kunne brukes som utleie til andre lokalmat produsenter. Finansieringspakka inneholder 

heller ikke et slikt dimensjonert lokale. Kjelkebakken gård synes imidlertid Kommunens ønske 

er så spennende og også nyttig at vi har justert inndelingen av bygget slik at muligheten for 

utleie er mulig. Med muligheter for utleie øker sjansene for at flere ønsker å prøve ut sine tanker 

som igjen gir mulighet for nyetablering. Slike nyetableringer vill være en styrking av vår 

satsning da dette gir mulighet for nettverksbygging og et bredere tilbud av lokalmat. For å klare 

å få dette til så trenger vi å tenke litt ut av boksen og det er det vi prøver å gjøre. Med etablering 

av mulighetene for å leie lokaler som allerede er godkjente for matproduksjon vill mulighetene 

for de som ønsker å prøve om dette er interessant være mulig til en rimelig kostnad og også 

muligheter for litt veiledning fra oss. For å styrke vår kompetanse så har vi denne vinteren 

gjennomført grunnmodul kjøtt gjennom nibio og pølsekurs hos Senja matstudio. Kjelkebakken 

gård har derfor bestemt seg for å øke kapasiteten på kjøl/ frys og samtidig anskaffe en 

sjokkfryse som muliggjør at en leietaker kan ta med seg ferdig innefrosne produkter samme dag 

som de produseres. For å klare å realisere en slik satsning ønsker vi å gå inn i et samarbeid med 

Lyngen Kommune der vi stiller våre lokaler og kompetanse til disposisjon gjerne i en 

underskrevet avtale som f.eks. sikrer andre aktører i kommunen rett til å leie med en 50% 

reduksjon av normal leiepris. Detter realiseres gjennom tilskudd fra næringsfondet til 

Kjelkebakken gård. Dette vil gi nye aktører en unik mulighet til en prøveproduksjon uten å 

måtte først bygge egnede lokaler og for vår del minske kostnadene som vil bli en vinn vinn 

situasjon for alle. En slik etablering er etter vår mening midt i blinken for kommunens ønsker 

om å bli ledende innen lokalmat i Norge.  

Vurdering  

 

Tiltaket er nyskapende, og er interessant for øvrige aktører i næringen da de gis tilgang til å leie 

lokalene. 

 

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 Frank Valø  innvilges 

med kr. 100.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond.  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/375 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 19.07.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Kompetansehevingstiltak Smak av Lyngen 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Smak av Lyngen SA 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Smak av Lyngen til 

kompetanseheving med kr. 25.000,-. 

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 Smak av Lyngen til 

kompetanseheving med kr. 25.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

 



Smak av Lyngen er et andelslag som består av lokalmatprodusenter og reiselivsaktører, som 

arbeider målrettet med å øke verdiskapningen via kompetanseheving og nettverksbygging. 

De planlegger nå en studietur til italienske Pittigliano, hvor det blir møter med lokale 

produsenter samt politisk og administrativ ledelse i den lokale kommunen. Lyngen kommune vil 

være representert med ordfører blant annet. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

Vurdering  

Lyngen opplever en positiv utvikling innen reiseliv og det er nødvendig med lokalt god 

kompetanse og et nettverk som samarbeider godt. 

Tiltaket er således viktig og veldig godt for å få Lyngen enda bedre kjent som et reisemål med 

gode produkter og opplevelser. 

Samarbeid av denne typen er nyttige for å kunne bedre lokal kompetanse og lykkes i satsingene 

lokalt. 

 

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 Smak av Lyngen 

innvilges med kr. 25000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/384 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 07.08.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

32/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte fra Sense Lyngen AS 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om støtte fra næringsfondet – Sense Lyngen AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Svein Eriksen: 

Støtten fra næringsutvalget forutsetter at min 50% av tilskuddet benyttes til kjøp av tjeneste fra 

ekstern kompetent leverandør på gjennomføring av markedsavklaringer (forstudie). 

 

 

Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra Svein Eriksen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer tilleggsforslaget fra Svein Eriksen. 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Sense Lyngen AS 

vedrørende markedsavklaring med kr. 100.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

c) Støtten fra næringsutvalget forutsetter at min 50% av tilskuddet benyttes til kjøp av 

tjeneste fra ekstern kompetent leverandør på gjennomføring av markedsavklaringer 

(forstudie). 



 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Sense Lyngen AS 

vedrørende markedsavklaring med kr. 100.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

Saksopplysninger 

 

Sense Lyngen AS er et nyetablert selskap i en oppstartfase hvor det pågår markedsavklaring av 

forretningsområder innen opplevelsesturisme. 

 

Søkeren vil etablere sin virksomhet på Elvejord i Lyngen, og vil etablere et high-end produkt 

innen reiselivet. Lyngen merker en økende interesse som destinasjon, men mangler fortsatt en 

bredde i sine tilbud, hvor dette tiltaket kan være et viktig tilskudd. 

 

Søker vil etablere botilbud, turer i Lyngen, kultur og matopplevelser 

 

Omfattende og fullstendig søknad er vedlagt. 

 

Vurdering  

Et konsept som beskrevet i kommunen vil være av stor interesse og være med på å gi et tilbud til 

reiselivet som Lyngen trenger. 

 

 

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 Sense Lyngen AS 

innvilges med kr. 100000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/377 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 02.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

33/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte fra Holmen Opplevelsesturisme 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Bernt Olav Johansen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Bernt Olav Johansen erklærte seg inhabil. Nestleder Frode Hansen ledet møtet. 

 

Tilleggsforslag fra Svein Eriksen: 

Støtten fra næringsutvalget forutsetter at min 50% av tilskuddet benyttes til kjøp av tjeneste fra 

ekstern kompetent leverandør på gjennomføring av markedsavklaringer (forstudie). 

 

Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra Svein Eriksen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer tilleggsforslaget fra Svein Eriksen. Enst 

 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra 

Holmen Opplevelsesturisme om støtte med kr. 75.000,-. 



b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

c) Støtten fra næringsutvalget forutsetter at min 50% av tilskuddet benyttes til kjøp av 

tjeneste fra ekstern kompetent leverandør på gjennomføring av markedsavklaringer 

(forstudie). 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra 

Holmen Opplevelsesturisme om støtte med kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Videreutvikling av turisme fra kun overnatting til også å omfatte opplevelser, i den hensikt å 

skape arbeidsplasser og få mer igjen av hver enkelt turist i kommunen. 

 

Prosjektet skal gi turister som kommer til Lyngen muligheten til å kunne oppleve noe av stedets 

tradisjoner og historie. Skape nye aktiviteter innenfor turismen, i den hensikt å etablere 

bærekraft for faste helårlige arbeidsplasser. 

Prosjektet kommer til å være under stadig utvikling i forbindelse med nye Holmen 

overnattingssted som stod klar til bruk påsken 2018. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

Vurdering  

Lyngen har en god utvikling innen reiseliv, og det er behov for flere aktører innen næringen for 

å kunne gi et godt tilbud til brukerne.  

 

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 Holmen 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/381 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 19.07.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

34/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte til ny reiselivsbedrift 

 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Best of Lyngen 

2 Regnskap 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Best of Lyngen 

vedrørende etablering av ny reiselivsbedrift 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 Best of Lyngen 

vedrørende etablering av ny reiselivsbedrift med kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 



Saksopplysninger 

 

Søker ønsker å etablere seg innen reiselivet i Lyngen med fokus på mat, kultur og natur. 

Søknaden omfatter i hovedsak støtte til oppstart, herunder også driftsmidler og opplæring. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

 

Vurdering  

Lyngen opplever en positiv utvikling innen reiseliv og det er nødvendig med flere aktører for å 

møte etterspørselen innen næringen, spesielt fra Tromsø-regionen. Det er svært positivt at 

aktører innen reiselivet fysisk etablerer seg i kommunen som er reisemålet, ikke bare er utenfra. 

 

Søknaden omfatter også innkjøp av transportmiddel, dette kan ikke næringsfondet gi støtte til, 

men de øvrige deler av søknaden er innenfor regelverket. 

Søknadens kostnadsramme er på kr. 810000,- hvorav 150000,- er søkt næringsfondet. 

 

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 Best of Lyngen 

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

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/379 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 02.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

35/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om tilskudd til akutt utbedring av gjødselkjeller fra Peter og Marit 

Bruvoll 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet Bruvold Marit og Peter 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Bruvoll 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 Bruvoll med  

kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

  



Saksopplysninger 

Søker har gitt følgende opplysninger: 

 

Isolert sauefjøs som var bygd 1981. Blautgjødsel-kjeller viser seg å ikke holde mål etter ca 35 

år. Den «svetter» gjødselvann. Nå på ettervinteren erfarer vi akutt lekkasje av væske fra 

kjelleren. En rehabilitering av betongen MÅ gjennomføres. Nytt gjødselpumpehull er 

hensiktsmessig å anlegge samtidig. 

 

«Egilfjøset» på Elvebakken har vært i vår sauedrift siden oktober 2014. Den er bygd i 1981. 

En akutt lekkasje nå på ettervinteren, fører til at vi må ta en rehabilitering av betongarbeidet i 

gjødselkjelleren. Og det må gjøres i løpet av sommeren, mens dyra er til fjells. 

Det har ikke vært mulig å komme seg ned i kjelleren for befaring. 

Vi har fått et tilbud på nystøping innvendig, fra en lokal byggmester. Tilbudet er på 

943.525,96kr + mva. I realiteten betyr det avvikling av bygget som sauefjøs. 

 

Ut fra tegninger over grunnmuren og det vi kan se fra tilstøtende rom skal det være mulig å få til 

en utbedring innenfor rimeligere økonomiske rammer. Vi har fått snakket med fagfolk i forhold 

til lekkasjer på møkkekjellere. Bl.a Terje på A/S Tema i Brøstadbotn. 

 

Vi har ut fra dette fått laget en plan for rehabilitering og utbedring: 

- Vi tar hull i langveggen for å få ut møkk og inn med maskiner, utstyr og betong. Utmøkking 

og grundig vask med turbodyse. Etter rehabilitering, støypes hullet opp igjen, og tilrettelegges til 

gjødselpumpe. 

- Utbedring av gulv. Betong og armering 

- Vegg Pusses opp med spesialmørtel. Deretter slamming med membranmasse. 

- Betongdragere rengjøres grundig, pussing med spesialmørtel. 

 

«Egilfjøset» er en viktig bygning i vår sauedrift. Den rommer ca en tredel av vår sauebesetning, 

rundt 120 voksne sau. I tillegg har vi reservekapasitet i det som før var plansilo. Med talle, kan 

man ha rundt 60 sau der. Eller noen hester. 

Samtidig er selve fjøset isolert, og siden vi ellers bare har kald-fjøs, er «Egilfjøset» en viktig 

brikke gjennom vinterhalvåret. Blant annet ved klipping på seinhøsten og klipping på 

ettervinteren. 

Vi erfarer positiv gevinst på å ha påsettlam i varm fjøs utover høsten. Det samme har vi erfart 

når vi har første del av lamminga i varmfjøs. (Den siste del av lamminga er det som regel 

varmere ute.) 

 

Vurdering  

 

Utbedringen medfører fortsatt drift for søkerne og anbefales derfor. Utfra de ressurser 

næringsfondet disponerer er det imidlertid ikke vært mulig å imøtekomme søkerens størrelse på 

støtte fra kommunen. 

 

 

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 Bruvoll AS innvilges 

med kr. 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/220 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 02.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad fra Lyngen Næringsforeningen om støtte til skilting 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen næringsforening 

2 Kart 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Næringsutvalget diskuterte først habiliteten til Roger Samuelsen og Svein Eriksen som 

medlemmer i styret for Lyngen næringsforening. Utfra sakens forhistorie ble begge erklært habil 

(enst) i denne saken. 

 

Tilleggsforslag fra næringsutvalget: 

Det er ønskelig å vurdere skilting også på de andre «innfallsveiene» til Lyngen. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

 

Det ble votert over tilleggsforslaget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer tilleggsforslaget. enst 

Vedtak: 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Næringsforeningen i 

Lyngen med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 



c) Utforming og plassering av skilt gjøres i samråd med Statens Vegvesen og Lyngen 

kommune. 

d) Det er ønskelig å vurdere skilting også på de andre «innfallsveiene» til Lyngen. 

 

Rådmannens innstilling 

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

25.03.2015, samt til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Næringsforeningen i 

Lyngen med kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

c) Utforming og plassering av skilt gjøres i samråd med Statens Vegvesen og Lyngen 

kommune. 

 

Saksopplysninger 

 

Opplysninger gitt av søker: 

 

Turismen i Nord er økende. På Nordkapp var det besøksrekord med mer enn 260 000 besøkende 

i 2017. Av disse er det en stor del som kjører med bobil og andre fremkomstmidler. Det kjører 

mer enn 100 000 bobiler forbi Oteren hver sommer og kun en promille av disse tar turen innom 

Lyngen.  

En viktig del av dette kan tilskrives mangelen på informasjon langs veien. Det eneste som kan 

antyde at det er noe interessant på ruta Fv. 868 er et lite skilt som antyder "Lyngsalpan" (som 

ingen utlendinger forstår).  

 

LNF har snakket med en rekke sentrale aktører i Lyngen og alle er enig om at man bør få opp 

skilt med mer informasjon om de gode tilbudene som finnes der. 

 

Det foreslås derfor et lite prosjekt for å få opp skilt som kan beskrive muligheter.  

Det er innhentet priser og utarbeidet skisser for plassering og utforming. Vedlagt denne søknad. 

 
Det er også ført dialog med Statens Vegvesen vedr. oppsett. Så lenge skiltene er ratifisert av 

Lyngen kommune så er det fullt mulig å få til. 

 

Vurdering  

 

Det er nødvendig med bedre skilting for å tiltrekke seg turister til å kjøre av E6 eller E8 for å 

legge turen om Lyngen. Tiltaket er sånn sett overmodent og bør snarligst iverksettes. 

 

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 

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

 



 

 

 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/682 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 29.08.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

37/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte til sjømatseminar 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet til sjømatseminar i Nord-Troms - Skjervøy kommune 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

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 Skjervøy kommune 

vedrørende sjømatseminar med kr. 15.000,-. 

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 Skjervøy kommune 

vedrørende sjømatseminar med kr. 15.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 



Saksopplysninger 

Det skal arrangeres sjømatseminar i Nord-Troms 11.sept. Skjervøy kommune er prosjekteier.  

Seminaret er to delt. Første del er rettet mot elever i 10.klasse i Nord-Troms. Disse skal delta på 

seminar og bedriftsbesøk på Skjervøy. 

 

Hensikten er å gi elevene et innblikk i sjømatnæringa og hvilke muligheter som finnes for dem i 

arbeidsmarkedet. I tillegg til en felles informasjonsbolk, planlegges det at elevene skal på 

bedriftsbesøk på prosessanlegget til Lerøy Aurora og til ulike båter som ligger ved kai i 

Skjervøy havn (fiskebåter, service- og arbeidsbåter tilknytta havbruksnæringa). Elevene fra 

grunnskolen skal på skolebesøk til den videregående skolen på Skjervøy. Her vil de bli gitt 

informasjon om naturbruksfagene ved skolen gjennom ulike aktiviteter. 

 

Parallelt med programmet for elevene på grunnskolen vil elevene på videregående nivå (elever 

innen studiespesialisering og yrkesfag) følge et litt annet opplegg. Alle disse elevene skal også 

delta på bedriftsbesøk. Mens elevene på studiespesialisering og akvakultur får informasjon om 

muligheter for å ta høgere utdanning tilknytta sjømatnæringa, vil elevene på elektro og teknisk 

industriell produksjon besøke de tekniske avdelingene på bedriftene som er involvert (Lerøys 

prosessanlegg, fiske-, arbeids- og servicebåtene).  

Tidligere år har også Nord-Norsk Vitensenter deltatt med realfagsfokus for elevene. Dette eller 

tilsvarende arrangement vil også inngå i planene for seminaret til høsten. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt sakspapirene. 

Vurdering  

 

Dette er et felles tiltak for rekruttering av ungdom inn i sjømatnæringa, som er raskt voksende i 

regionen, og et viktig tiltak for å synliggjøre næringas muligheter og behov. 

 

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 Skjervøy kommune 

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

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/144 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 02.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om tilskudd til gjennomføring av nærings- og utviklingskonferansen i 

Nord Troms 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet til gjennomføring av nærings- og utviklingskonferanse 

- Nord-Troms Regionråd 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsforening 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 Nord Troms 

Regionråd med kr. 12.500,-. 

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 Nord Troms 

Regionråd med kr. 12.500,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Prosjektene Kompetanseløft Nord-Troms, Boligutvikling og den helhetlige 

entreprenørskapssatsingen HoppIDÈ er alle kommet godt i gang. For å synliggjøre satsingen, 

inspirere, bygge nettverk og gi påfyll til videre arbeid, ble det arrangert en nærings- og 

utviklingskonferanse for Nord-Troms 28. september 2017. 

 
I regionrådet ble støtte enstemmig vedtatt av samtlige ordførere da saken ble behandlet. 

 

Næringsutvalget har tidligere påpekt at regionrådet må bli flinkere til å budsjettere sine 

aktiviteter slik at søknader som dette blir unngått, og aktiviteter dekkes over de ordinære 

tildelinger til regionrådet. 

Denne saken ble imidlertid gjennomført før vedtaket. 

Vurdering  

 

Tiltaket er en del av en viktig satsing via HoppIde- prosjektet, og anbefales 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 Nord Troms 

Regionråd  innvilges med kr 12.500,- fra Lyngen kommunes næringsfond 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/367 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 19.07.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad fra Lundvoll Service til bedriftsutvikling 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet 

2 Bilder 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra næringsutvalget: 

Næringsutvalget ber administrasjonen kontakte søker for veiledning mht søknad om 

bedriftsutvikling. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget. Enst 

Vedtak: 

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

til vurdering av søknaden, avslås søknaden fra Lundvoll Service. 

 

Næringsutvalget ber administrasjonen kontakte søker for veiledning mht søknad om 

bedriftsutvikling. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

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

til vurdering av søknaden, avslås søknaden fra Lundvoll Service. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Søknaden har en innledning om støtte til bedriftsutvikling, men inneholder søknad om støtte til 

kjøp av henger. 

Lundvoll Service ble tildelt støtte til kjøp av henger av Lyngen næringsutvalg på kr. 35000,-  

14 mars 2017. 

 

Fullstendig søknad er vedlagt. 

Vurdering  

 

Samme prosjekt kan ikke tildeles støtte fra næringsfondet to ganger. 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden ikke 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 Lundvoll Service 

avslås. 

 

 

  



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/337 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Kjærvik 

 Dato:                 02.09.2018 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/18 Lyngen næringsutvalg 12.09.2018 

 

Søknad om støtte til arrangering av høstsamling fra Spillavhengiget Norge 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte fra næringsfondet - arrangering av høstsamling - Spilleavhengighet i 

Norge 

  

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 12.09.2018  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra næringsutvalget: 

Næringsutvalget anbefaler organisasjonen om å søke støtte fra levekårsutvalget. 

 

Det ble votert over rådmannens innstilling til vedtak og tilleggsforslaget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak samt tilleggsforslaget. 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. 

 

Næringsutvalget anbefaler organisasjonen om å søke støtte fra levekårsutvalget. 

 

 

 

 



 

Rådmannens innstilling 

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

til vurdering av søknaden, avslås søknaden fra Spillavhengighet Norge. 

 

 

Saksopplysninger 

Spillavhengighet Norge arrangerer for 7 året på rad samling for styret og gruppeledere i Lyngen. 

Samlingen går over 3 dager. Siden dette er en nasjonal organisasjon så er det selvsagt også et 

nasjonalt arbeid som legges ned. 

Prosjektbeskrivelse 

Foruten hovedkontoret er det ett arrangementet som arrangeres fast i Lyngen. Organisasjonen 

har en årlig samling i Lyngen hver høst for ansatte, styremedlemmer og frivillige. Denne 

samlingen legges til Lyngen for å gi deltakerne sterke opplevelser.  

 

Fullstendig søknad vedlegges sakspapirene. 

 

 

Vurdering  

 

Dette er en årlig hendelse som arrangeres av organisasjonen, og således faller under begrepet 

drift. Næringsfondet har ikke anledning til å gi driftstilskudd. 

 

Spillavhengighet Norge kan av denne grunn ikke tildeles midler fra næringsfondet, da 

aktiviteten ikke faller innenfor fondets tiltenkte satsingsområder. 

 

 

 

Hovedkonklusjon 

 

Formelt oppfyller søknaden ikke 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 spillavhengighet 

Norge avslås. 

 

 


