
 

Lyngen kommune 
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Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Eidebakken skole, møterommet, Lyngseidet 
Dato: Onsdag 27.03.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 20.03.2018 

 
 
 
Bernt Olav Johansen  
Leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 Vararepresentanter 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur  
 Kommunalsjef helse- og omsorg 
 Ordfører 
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/19 Granli Fiskeri AS - søknad om tilskudd til 
nybygg 

 2018/633 

PS 2/19 Lyngen Adventure AS - søknad om støtte til 
promoteringskontor for Lyngen 

 2019/107 

PS 3/19 Lyngen forskningsstiftelse - søknad om støtte til 
bedriftsutvikling og markedsføring av FabLab 

 2019/95 

PS 4/19 Willy Johansen - søknad om støtte til utvidelse av 
serveringssted 

 2019/163 

PS 5/19 Smak av Lyngen v/Werner Kiil - søknad om 
støtte til innredning av mobil gårdsbutikk 

 2018/897 

PS 6/19 Svanhild Utsi - søknad om støtte til frysetilhenger 
til personbil for utvikling av direktesalg av 
villsaukjøtt 

 2018/871 

PS 7/19 Olsen Eiendom ANS - søknad om støtte til 
forskjønning av fasade lagerbygg 

 2019/90 

PS 8/19 Lyngen Energi og Marine AS - søknad om støtte 
til etablering av hurtiggående støttefartøy i 
Lyngen 

 2018/939 

PS 9/19 Søknad om tilskudd til samlokalisering av 
aktiviteter innen næring og kultur i Lyngen 

 2019/153 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/633 -7 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Granli Fiskeri AS - søknad om tilskudd til nybygg 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til nybygg 
2 Prosjektskisse 
3 Begrunnelse søknad Lyngen kommune 
4 Klage på vedtak gjort i Næringsutvalget 
5 Særutskrift Granli Fiskeri AS - Søknad om tilskudd til nybygg - fiskefartøy 

 

 

 

Rådmannens innstilling  

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Granli Fiskeri AS med NOK 100.000.  

Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen og utdypet i 
vedlagte prosjektskisse.  

 

Saksopplysninger 

Granli fiskeri AS’ søknad om tilskudd på NOK 500.000 er en del av finansieringen av et helt 
nytt havgående fiskefartøy. Granli Fiskeri AS planlegger å selge selskapets nåværende fartøy fra 
1988, og investere i et vesentlig større og mer moderne fartøy med innfrysningskapasitet. Det 
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nye fartøyet skal kunne fiske torsk, hyse, sei, blåkveite, sild, lodde, raudåte og reker. 
Kontraheringen av det nye fartøyet er kalkulert til NOK 80.000.000 - 90.000.000.  

Rederiets planer om nytt fartøy kan forventes å gi arbeidsplasser til ytterligere 4-5 fiskere. 
Granli fiskeri AS har levert solide resultater over flere år. Det aller meste av investeringen 
planlegges finansiert ved lån og salg av rederiets nåværende fartøy.  

 

Vurdering  

Granli fiskeri AS er en viktig arbeidsplass for Lyngen kommune i en framtidsrettet næring. Det 
nye fartøyet med fryseri vil gi rederiet større fleksibilitet og potensielt økt lønnsomhet. At 
rederiet orienterer seg også mot nyere sjømatprodukter som raudåte/calanus, er positivt.  

Rederiets planer vil bidra til næringsfondets nøkkelmålsettinger om å styrke og stimulere 
næringslivet og bosettingen i Lyngen kommune. Investeringen er et utviklingsprosjekt som 
innebærer sikring og etablering av nye arbeidsplasser, jf vedtektenes §3 om prioritering av 
aktiviteter. Anskaffelsen kan medføre positive ringvirkninger.  

Lyngen kommunes strategiske næringsplan har sikring og styrking av havbruks- og 
fiskerinæringenes kår som ett av sju overordnede strategier.  

Granli Fiskeri AS’ søknad er utenfor næringsfondets primære målgruppe pga den store 
størrelsen. Rådmannen er likevel av den oppfatning at det er tilrådelig å tilrå støtte til en del av 
det omsøkte beløpet.  

 

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 og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 
2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 
tilrår rådmannen at søknaden fra Granli Fiskeri AS innvilges med NOK 100.000 fra Lyngen 
kommunes næringsfond.  
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 1 -

Søknad

Søknadsnr. 2019-0003 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om tilskudd til nybygg

Kort beskrivelse

I forbindelse med kontrahering av nytt fiskefartøy på MNOK 92,2 søker selskapet Granli Fiskeri AS org.

nr. 994 267 264, om tilskudd på kr. 500.000.

Prosjektbeskrivelse

Se vedlagt prosjektskisse.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Granli Fiskeri AS
Org.nr:994267264

Nygårdstranda 13
9068 NORD-LENANGEN

91627720

Kontakt-
person 

Sten Granli Nygårdstranda 13
9068  NORD-LENANGEN

91627720

Prosjekt-
leder

- -
    

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Har søkt om støtte fra Næringsutvalget i Lyngen kommune, og fått dette innvilget. Ønsker å søke på 

nytt i håp om at beløpet økes.

Har ikke søkt eller mottatt støtte forøvrig, kun innvilget lån.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Granli Fiskeri har inngått kontrakt med byggeverft i Gdansk, Polen, for bygging av ny båt.

Se forøvrig vedlagt prosjektskisse.

Prosjektmål

Helårsdrift og dobling av antall ansatte. Se forøvrig vedlagt prosjektskisse.

Forankring

Se vedlagt prosjektskisse.

Prosjektorganisering

Se vedlagt prosjektskisse.
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 2 -

Samarbeidspartnere

Safe Ltd, Naval Consult, Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, 

Troms fylkeskommune.

Aktiviteter

Se vedlagt prosjektskisse.

Målgrupper

Se vedlagt prosjektskisse.

Resultat

Helårsdrift og flere arbeidsplasser. Se forøvrig vedlagt prosjektskisse.

Effekter

Flere arbeidsplasser. Se forøvrig vedlagt prosjektskisse.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Kontrakt ble signert i desember 2018. Prosjektet er forventet ferdigstilt i august 2020.
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 3 -

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Byggelånsrenter  2 000 000  2 000 000

Kontraktsum, Safe Ltd  81 800 000  81 800 000

Redskaper  1 400 000  1 400 000

Tegningspakke Naval 
Consult  4 000 000  4 000 000

Uforutsette kostnader  3 000 000  3 000 000

Sum kostnad 92 200 000 92 200 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Ansvarlig lån flåtefondet 
TFK  1 000 000  1 000 000

Egenkapital   700 000   700 000

Lyngen kommune   500 000   500 000

Lån Innovasjon Norge  37 500 000  37 500 000

Lån Sparebank1 
Nord-Norge  52 500 000  52 500 000

Sum finansiering 92 200 000 92 200 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad Lyngen kommune.pdf   229 180 29.01.2019

Vedlegg til søknad - Lyngen kommune.pdf  1 622 797 29.01.2019
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GRANLI FISKERI AS
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• Selskapet
- Granli Fiskeri AS, etablert juni 2009, 5-6 ansatte

- Sten Granli (100% eier)
o Sivilstatus: 51 år, gift, 3 barn
o Formalkompetanse: Kystskippersertifikat
o Erfaring: Over 35 års erfaring fra fiske – siste 18 år som skipper
o Hjemmehavn i Nord-Lenangen (Lyngen) med kai og redskapsbygg

• Dagens fartøy

- M/S Slettenberg (T 158 L)
- Byggeår: 1988- Byggeår: 1988
- Lengde 21,3 x 7,2
- Lasteromsvolum:  
- Konservering: RSW 
- Fangstrigging: Snurrevad, not

• Kvoter:

10



Regnskapsutvikling Granli Fiskeri AS

o Aksjekapital NOK 200 000
o Bankinnskudd NOK 7,6 mill.
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 Hvorfor nybygg og fryseri?

- ”Slettenberg”  LLNQ
o Båt fra 1988 (30 år) rigget for  kjølelagring (RSW) i bulk
o Urasjonell og for liten båt mhp. rederiets fremtid – og utviklingsplaner
o Erstatte/ selge båten mens den fremdeles har OK markedsverdi iht. alder og tilstand 

- Ny båt bygget for drift med trål/ snurrevad og fryseri
 Snurrevad: Torsk, hyse, sei, blåkveite, annen hvitfisk
Trål:  NVG, raudåte, reker i konsesjonsbelagt område     
Hvorfor Fryseri?
o Låser kvaliteten på produktet raskt etter fangst som gir høy og homogen kvalitet
o Bedre førstehåndspriser (auksjon) i markedet på spesielt hyse og sei
o Fiske av raudåte og reker fra Barentshavet krever fryseri 
o Bedre utnyttelse av fartøyets lastekapasitet o Bedre utnyttelse av fartøyets lastekapasitet 
o Færre ilandføringer frigir mer tid til fiske som igjen gir et mer effektivt drift
o Sparte bunkersutgifter ifm. føring av fangst
o Bedre utnyttelse av kvoter på hyse og sei
o Generelt mindre fartøyrelaterte vedlikeholdskostnader
o Et stort lasterom gjør det mulig å legge om driften til fersk og føring av hvitfisk i kar
o Mindre risiko for ikke å få avhendet fangst (hyse, sei) pga. dårlig kvalitet, eller 
avsetningsutfordringer i markedet.

- Driftsrelaterte implikasjoner

o Turnusbasert drift som medfører ansettelse av ytterligere 5-6 kvalifiserte fiskere
o Tilgang på ferskfiskordningen utgår så lenge fartøyet fryser fangst
o Mer planlegging av driften gjennom sesong

 I sum mener vi fordelene med fryseri er større enn å bygge en båt for føring av fersk fisk
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 Nybygg

• Egenskaper:

o Lengde/ bredde: 27,98 x 10 m, material: stål
o Fartsområde: Havfiske II
o 4 platefryser med totalkapasitet på 30 tonn i døgnet
o Lasterom på 286 m3 – lastekapasitet ca. 140 tonn frosen fisk
o 36 m3 RSW- buffer -/ utblødningstank for rask nedkjøling av fisken før 
innfrysing
o 2 stk Bader 444 sløymaskiner for hodekapping – mulighet for restråstoffo 2 stk Bader 444 sløymaskiner for hodekapping – mulighet for restråstoff
o Hovedmotor: Yanmar 1000 hk med akselgenerator (drivstoffbesparende)
o 2 stk hjelpemotorer à 400 kwh

• Driftsmessige tilpasninger:

o Snurrevad: torsk, hyse, sei, blåkveite
o Trål: Sild, lodde, raudåte (pelagisk trål), reker (bunntrål)
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Investering & finansiering:

o Investering:

o Finansiering:
• Egenkapital                       NOK       700 000• Egenkapital                       NOK       700 000
• Ansvarlig lån fra flåtefondet TFK NOK    1 000 000
• Lån Sparebank1 Nord-Norge NOK  52 500 000
• Lån Innovasjon Norge NOK  37 500 000
•Tilskudd Lyngen kommune NOK       500 000

«Slettenberg» selges til forsiktig forventet pris på NOK 6 mill. Megler anslår at båten vil kunne selges 
for ca. 8,5 mill. Salgssummen skal benyttes til å nedbetale lån.
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Prisutvikling – fryst hvitfisk
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 Driftskalkyle / kontantstrøm

Volum Pris Verdi 2020
Torsk - fryst. 264 633       32 1,5 8 468 267      
Hyse 554 143       20 1,4 11 082 857   
Sei konv. 433 333       10 1,35 4 333 333      
Reker - konsesjon -               20 -                  
NVG-sild 666 000       6 3 996 000      
Blåkveite 25 000         30 750 000         
Torsk på ferskfiskordning -               18 -                  
Lodde 300 000       2,5 750 000         
Raudåte 400 000       16,5 6 600 000      
Brutto fangstinntekter 36 700 066
Refusjon - mineraloljeavgift 719 609         
Sum Salgsinntekter 36 700 066   
Avgift, pensjon 1 759 444      
Netto driftsinntekter 34 940 622   
Felleskostnader 4 192 875      
Stuert 77 184           Stuert 77 184           
Delingsfangst 30 670 563   
Lott 12 038 196   
Rederiets andel 18 632 367   
Hyre 684 748         
Vedlikehold- fartøy 300 000         
Vedlikehold utstyr/ redskaper 500 000         
Forsikring 400 000         
Regnskap, adm 180 000         
Andre rederikostnader 300 000         
Sum rederikostnader 2 364 748      
EBITDA 16 267 620   
Finanskostnader 4 062 578      
Avskrivninger- fartøy 4 500 000      
Resultat f/skatt 7 705 042      
Skatt 1 849 210      
Resultat etter skatt 5 855 832      
Avdrag 5 700 804      
Avskrivninger 4 500 000      
Netto kontantstrøm 4 655 028      
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Kommentarer til budsjett:

- Torskekvote er redusert med 15% fra dagens nivå (467 tonn brutto)
- Fangst av hyse og sei er satt iht. dagens bestemmelser med overregulering og 

retildeling på disse artene utover sesongen, og et beregnet uttak deretter.
- Fangst av reker er ikke tatt inn i budsjettene men vi tar sikte på å delta i dette fisket  i 

fremtiden
- Pris på omsatt fisk er satt etter hva dette omsettes for i dag. En ytterligere 

kvotenedgang forventes å resultere i oppgang på førstehåndsprisene 
- Budsjett forutsetter investering på NOK 90 mill. i nytt fartøy og samlet gjeld på NOK, 

100,2 mill. etter salg av gammel båt100,2 mill. etter salg av gammel båt
- Lånerente 4 %, avdragstid er satt til 18 år

• Budsjett uten Raudåte vil gi netto inntekter på ca. MNOK 30 og netto kontantstrøm på 
ca. MNOK 2,8.
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- Litt om Raudåte:
• Zooplankton < 1 millimeter. (Calanus arter )
• Nøkkelart i økosystemet og en av artene i verden med størst biomasse. Levetid 1 år.
• Utbredelse: Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet, Kystnære områder
• Rik på sundt marint fett og har lavt innhold av miljøgifter.
• Biomasse påvirkes  mest av oppblomstringen av  planteplankton, beitepress fra pelagiske arter og 
endringer i havtemperatur

• Kommersielt bruksområde:
o Kosttilskudd, legemiddel, mat og kosmetikk
o Mulig forressurs til oppdrettsnæringa og petfood

• Forekomst og regulering av fisket:• Forekomst og regulering av fisket:
o Totalbestand estimert til 33 mill. tonn i norsk økonomisk sone i 2016
o Anbefalt førevar - uttak satt til 165.000 tonn.  
o Forvaltningsplan for raudåte på høring i 2016.  
o Forventning om økt fangstuttak i fremtiden

• Calanus AS
o Har drevet forskningsbasert produksjon siden 2006. 
o Har gjennomført overgangen fra forskningsbasert – til industriell produksjon 
o Avtale med 2 fiskefartøy som fisket totalt 633 tonn i 2016. 
o Har som mål å få driftsavtaler med flere fiskefartøy fremover i tid  
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 Naval Consult er engasjert som ansvarlig prosjekterende og har ansvaret for 
utarbeidelse av tegninger og oppfølging av bygget overfor byggeverftet sammen 
med reder.

 Når prosjektet er ferdigstilt vil vi ha to skift og antall arbeidsplasser vil dobles 

fra dagens 6 ansatte til 12 ansatte. I tillegg vil vi ha muligheter, og ønske om å 
tilby lærlingplasser om bord.
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Granli Fiskeri AS 

Nygårdstranda 13 

9068  Nord-Lenangen      

 

 

 

Lyngen kommune 

v/Næringsutvalget 

 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYBYGG 

Vi sendte søknad den 18/7-2018. Denne ble behandlet i næringsutvalgets siste møte i 2018, og 
innvilget med 10 % av søknadsbeløpet (kr 50.000,-). Vi valgte å anke dette vedtaket og ba om at 
søknaden ble behandlet på nytt, gjerne i første møte i 2019. Vi fikk da svar fra rådmann og ordfører 
om at vi måtte levere ny søknad. 

I opprinnelig søknad til næringsutvalget levert i juli 2018 hadde vi fått inn tilbud fra 2 ulike byggeverft 
med ulike kostnadsrammer. Etter nærmere forhandlinger med det Tyrkiske verftet Ustaoglu Shipyard 
viste det seg urealistisk å inngå kontrakt med dem da verftets bankforbindelse ikke kunne stille 
bankgaranti. Vard Group kom etterhvert med et revidert tilbud på ca. kr 95 mill. ++ og vi vurderte 
dem da til å bli for dyre. Med bakgrunn i dette sendte vi anbudet ut på nytt.  
I sept. - okt. mottok vi et nytt tilbud fra skipsverftet SAFE CO LTD lokalisert i Gdansk – Polen.   
Ved kontraktsforhandlinger i Gdansk viste det seg imidlertid at det var en rekke kostnadselementer 
som ved en feil ikke var tatt med av Naval Consult i spesifikasjonene til verftet.  
I sum er det kommet merkostnader på ca kr 4,1 mill. som ikke var tatt høyde for i første 
kontraktsforslag. Som følge av dette ble vi enige med Sparebank1 Nord-Norge (SNN) om å øke 
langsiktig låneramme fra kr 49,5 mill til kr. 52,5 mill. Byggelån besørges av SNN med en ramme på kr 
90 mill.  
Endelig kontrakt med verftet i Polen ble signert 18.12.2018. 
 

På bakgrunn av dette ønsker vi å levere ny søknad om tilskudd til nybygget. Forretningsplanen / 
prosjektbeskrivelsen er noe endret fra første søknad, og vi ber derfor om at den nye, reviderte legges 
til grunn for søknaden. 

 

Nord-Lenangen, 29/1-2019 

 

Granli Fiskeri AS v/Sten Granli 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/633 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 11.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til nybygg - fiskefartøy 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018. 
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 

Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet 
2 Søknad om tilskudd 
3 Prosjektskisse, nybygg - Granli Fiskeri AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  
 

Behandling: 
Cecilie M Sigvaldsen stilte spørsmål om sin habilitet. Ingen direkte inhabilitet i hht    
fvl § 6, 1.ledd. Vurderes i hht fvl § 6, 2.ledd. 
VEDTAK: Lyngen næringsutvalg erklærer Cecilie M Sigvaldsen habil. Enst 
 
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 Granli Fiskeri AS med NOK 50.000. 
Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen og utdypet i 
vedlagte prosjektskisse. 
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Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
til vurdering av søknaden, innvilges søknaden fra Granli Fiskeri AS med NOK 50.000. 
Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplanen og utdypet i 
vedlagte prosjektskisse. 
 
 
Saksopplysninger  
Granli fiskeri AS’ søknad om tilskudd på NOK 500.000 er en del av finansieringen av et helt 
nytt havgående fiskefartøy. Granli Fiskeri AS planlegger å selge selskapets nåværende fartøy fra 
1988, og investere i et vesentlig større og mer moderne fartøy med innfrysningskapasitet. Det 
nye fartøyet skal kunne fiske torsk, hyse, sei, blåkveite, sild, lodde, raudåte og reker. 
Kontraheringen av det nye fartøyet er kalkulert til NOK 80.000.000 - 90.000.000. 
Rederiets planer om nytt fartøy kan forventes å gi arbeidsplasser til ytterligere 4-5 fiskere. 
Granli fiskeri AS har levert solide resultater over flere år. Det aller meste av investeringen 
planlegges finansiert ved lån og salg av rederiets nåværende fartøy. 

Vurdering 
Granli fiskeri AS er en viktig arbeidsplass for Lyngen kommune i en framtidsrettet næring. Det 
nye fartøyet med fryseri vil gi rederiet større fleksibilitet og potensielt økt lønnsomhet. At 
rederiet orienterer seg også mot nyere sjømatprodukter som raudåte/calanus, er positivt. 
Rederiets planer vil bidra til næringsfondets nøkkelmålsettinger om å styrke og stimulere 
næringslivet og bosettingen i Lyngen kommune. Investeringen er et utviklingsprosjekt som 
innebærer sikring og etablering av nye arbeidsplasser, jf vedtektenes §3 om prioritering av 
aktiviteter. Anskaffelsen kan medføre positive ringvirkninger. 
Lyngen kommunes strategiske næringsplan har sikring og styrking av havbruks- og 
fiskerinæringenes kår som ett av sju overordnede strategier. 
Granli Fiskeri AS’ søknad er utenfor næringsfondets primære målgruppe pga den store 
størrelsen. Rådmannen er likevel av den oppfatning at det er tilrådelig å tilrå støtte til en del av 
det omsøkte beløpet.  

 

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 og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 1. juni 
2018, Lyngen kommunes strategiske næringsplan, samt en helhetlig vurdering av søknaden, 
tilrår rådmannen at søknaden fra Granli Fiskeri AS innvilges med NOK 50.000 fra Lyngen 
kommunes næringsfond. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/107 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Lyngen Adventure AS - søknad om støtte til promoteringskontor for Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Adventure AS 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen 
Adventure AS vedrørende  promoteringskontor for Lyngen  støttes med  80.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 
 
 
Saksopplysninger  
 
Målsetning i prosjektet er å få økt andel av salget innen aktiviteter i Tromsø by lagt til 
destinasjoner i distriktet. Dette skal gjøres gjennom samarbeid med aktører i Lyngen, Balsfjord, 
Storfjord og Målselv om et felles salgskontor i Tromsø by, drevet kommersielt og med god 
synlighet i bybildet. Både overnattingssteder, bespisning og aktiviteter knyttet til distriktet rundt 
Tromsø vil bli presentert og selges. Det er kun tjenester som er tilgjengelig minimum 5 dager i 
uka som vil bli solgt, og det må være transport av gjestene fra-til Tromsø som del av tjenesten. 
For Lyngen vil dette i første omgang involvere flere reiselivsbedrifter i kommunen som vil 
kunne møte de krav som reiselivsbransjen krever. Videre vil informasjon om Lyngen og 
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muligheter generelt være tilgjengelig på salgskontoret i Tromsø by. Prosjekteier er Lyngen 
Adventure AS. 
 

Vurdering  
Tiltaket ses på som et relevant forsøk på å markedsføre tjenesteleverandører lokalisert i Tromsøs 
nabokommuner overfor de gjestene som ikke har forhåndsbestilt opplevelser og aktiviteter. 
Tjenesten har som må å ivareta både transport og selve opplevelsen og gjøre det lett for gjesten å 
velge dette alternative. Prosjektet vurderes som godt og med potensiale for økt omsetning for 
lokale virksomheter i Lyngen. Et innspill her er at man også ser på muligheten for å utvikle og 
markedsføre tjenester i distriktet som i dag ikke tilbys av konkurrerende virksomheter i Tromsø.  
 
Kostnader som er direkte driftsrelaterte støttes ikke.  
  
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller søknadens 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 Adventure 
AS, støttes med inntil 40% for den delen som gjelder investeringer slik at søknaden innvilges 
med kr. 80.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0006 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Promoteringskontor for Lyngen

Kort beskrivelse

Parallelt med at Tromsø by tar en stadig større rolle i den globale reiselivsarenaen, er det stadig mer 

krevende å bli synliggjort i Tromsø by. Det er stort behov for økt synlighet og tilstedeværelse i Tromsø 

by for reiselivsaktører som har base i distriktet rundt Tromsø by. Prosjektet går ut på å styrke Lyngen 

sin tilstedeværelse og synlighet gjennom opprettelse av et "distriktskontor" i Tromsø by som sørger 

for koordinering, markedsføring og booking.

Prosjektbeskrivelse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Målsetning i prosjektet er å få økt andel av salget innen aktiviteter i Tromsø by ut til destinasjoner og 

aktiviteter i distriktet. Dette skal gjøres gjennom samarbeid med aktører i Lyngen, Balsfjord, Storfjord 

og Målselv om et felles salgskontor i Tromsø by, drevet kommersielt og med god synlighet i bybildet. 

Både overnattingssteder, bespisning og aktiviteter knyttet til distriktet rundt Tromsø vil bli presentert 

og selges. Det er kun tjenester som er tilgjengelig minimum 5 dager i uka som vil bli solgt, og det må 

være transport av gjestene fra-til Tromsø som del av tjenesten. Bykontoret skal være en hub for 

grupperingen kalt "Tromso Travel", der gjesten skal styres inn til kontoret. Det er også en målsetning å

få egne salgskontorer på de fleste hotellene i Tromsø, det være Ishavshotellet, Smart, Thon, Xpress, 

the Edge m.fl. 

For Lyngen vil dette i første omgang involvere flere reiselivsbedrifter i kommunen som ville kunne 

møte de krav som reiselivsbransjen krever. Videre vil informasjon om Lyngen og muligheter generelt 

være tilgjengelig på salgskontoret i Tromsø by. Prosjekteier er Lyngen Adventure.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lyngen Adventure AS
Org.nr:915843794

Strandveien 11, 9060 
Lyngseidet
9060 LYNGSEIDET

+47 926 68 001

Kontakt-
person 

Mads Harald Fagerborg 
Kvien

Kjosveien 4
9060  LYNGSEIDET

92668001

Prosjekt-
leder

Mads Harald Fagerborg 
Kvien

Kjosveien 4
9060  LYNGSEIDET

92668001

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Spesifikasjon

Bakgrunn

BAKGRUNN

Lyngen kommune har vokst frem som en sterk reiselivskommune, med destinasjoner som Aurora 

Spirit, Sørheim Brygge, Koppangen Brygge, XLyngen, Svensby Tursenter med flere.  Samtidig er det 

blitt et eksepsjonelt utvalg av reiselivsprodukter tilgjengelig i Tromsø by, med over 100 aktører som 

tilbyr hundekjøring, samiske produkter og ikke minst nordlysturer. For vinteren 2017-18 var det 200 

000 utenlandske gjester i Tromsø, der statistikken viser at rundt 50% av gjestene booker aktiviteter og

enkelte ganger overnatting først etter ankomst i Tromsø. Det betyr at en betydelig andel av salget 

foregår i Tromsø, til gjester som allerede er ankommet og oppholder seg i byen. 

For fire år siden var det kun Visit Tromsø med salgskontor i Tromsø, nå er det over 10 private 

salgskontor spredt rundt i byen. Det har medført at det kan være vanskelig å få riktig synlighet og 

salgstilgang for bedrifter utenfor Tromsø.

Vi som aktører i Lyngen forsvinner i den store mengden med tilbud som er i Tromsø by. Vi er nødt å 

være til stede der kundemassen befinner seg, dette er alle aktører i Lyngen klar på.

Prosjektmål

Lyngen Adventure, Sørheim Brygge, Aurora Spirit, Lyngen Resort og Camp Troll med flere skal 

sammen med bedrifter innen reiselivet i Lyngen, Balsfjord, Storfjord og Målselv selge dagtjenester og 

overnattingstjenester innen aktiviteter som nordlys, hundekjøring med mer. Dette skal gjøres fra et 

fast salgssted i Tromsø sentrum. "Tromso Travel" skal drive med koordinering, markedsføring og 

booking. Det skal settes opp faste avganger daglig fra sentrum til Lyngen for gjestene. Videre skal 

salgskontoret ha en aktiv rolle for formidling om distriktet, og Lyngen i seg selv. Det skal investeres i 

markedsmateriell, transporttjenester og bookingsystemer for å få bookingkontoret opp å stå.

Forankring

Prosjektet er i sin helhet forankret i videreutvikling av Lyngen kommune som en reiselivsdestinasjon, 

beskrevet i Reiselivsplan og Strategisk Næringsplan.

Prosjektorganisering

Mads H. F. Kvien er prosjektleder for Lyngens del. Hans-Olav Holtermann Eriksen er koordinator i 

Tromsø. Styringsgruppen vil bestå av Håvard Lydersen (Vollan Gjestestue), Mads Kvien (Lyngen 

Adventure), Bjørn Tore Helgesen (Aurora Husky), Kirsti Skog (Lyngsfjord Adventure).

Samarbeidspartnere

Arctic Explorer (Tromsø)

Malangen Resort (Balsfjord)

Aurora Spirit Distillery (Lyngen)

Aurora Husky (Målselv)

Målselv Fjellandsby (Målselv)

North Experience (Storfjord)
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Aktiviteter

1. Opprettelse av salgskontor 

2. Synliggjøring av distriktet, med hovedfokus på Lyngen, Balsfjord, Storfjord og Målselv. 

3. Utvikling av markedsføringsprofil for tjenester

4. Opprettelse av/samarbeid om faste ruter for gjester inn til kommunene (daglig)

Målgrupper

Utenlandske turister, sommer som vinter.

Resultat

Økt synlighet regionalt, og i reiselivsnæringen. Mer aktivitet ved reiselivsbedrifter i Lyngen kommune,

med påfølgende stabilisering av stab, økt kompetanse med større innpass i regionalmarkedet.

Effekter

Økt synlighet for Lyngen i Tromsø. Økt profesjonalisering blant aktører. Økt omsetning og bedring av 

resultat i selskapet. Bidra til å gjøre Lyngen til et spennende lokalområde å bo og jobbe i.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

TIDSPLAN

01.12.2018    Etablering av prosjekt

01.02.2019    Oppsummering av tilgjengelige produkter i kommunen

01.04.2019    Ferdigstillelse tilgjengelige tjenester

01.05.2019    Tilgjengelighet for salg av tjenester med profil og gjennomføring

01.06.2019    Ferdigstillelse av salgsapparat for reiselivsaktører i kommunen
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Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Materialer og artikler   50 000   50 000

Produktutvikling   100 000   100 000

Prosjektledelse   200 000   200 000

Timer samarbeidsmøte   50 000   50 000

Sum kostnad 400 000 400 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Egenkapital   200 000   200 000

Lyngen kommune   200 000   200 000

Sum finansiering 400 000 400 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/95 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Lyngen forskningsstiftelse - søknad om støtte til bedriftsutvikling og 
markedsføring av FabLab 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen forskningsstiftelse v/Fablab Norway 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Lyngen 
Forskningsstiftelse –MIT FabLab AS vedrørende  bedriftsutvikling, innvilges med kr. 
25.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 
 
 

Saksopplysninger 
Lyngen Forskningsstiftelse – MIT Fablab AS tilbyr blant annet overnatting, bespisning og 
opplevelsesaktiviteter. Selskapet har hatt god økonomi de siste årene. Søkte prosjekt har 2 
hovedformål, oppgradering av selskapets nettsider, samt investeringer i utstyr for lavterskel 
opplevelsesturisme.  
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Vurdering  
Tiltakene ses på som rene bedriftsutviklingstiltak. Imidlertid er vedlikehold av nettsider mer 
driftsrelaterte enn investeringsrelatert og faller således utenfor reglene for hva som kan støttes. 
Tiltaket er ikke egnet til å skape nye arbeidsplasser, men styrker eksisterende arbeidsplasser. Det 
er søkt om 100% finansiering fra Lyngen kommune, noe som ikke er mulig å finansiere innenfor 
gjeldende regelverk. 
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller søknadens del om investeringer i utstyr for lavterskel opplevelsesturisme 
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 
Forskningsstiftelse – MIT Fablab AS, støttes med inntil 40% for den delen som gjelder 
investeringer slik at søknaden innvilges med kr. 25.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/163 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Willy Johansen - søknad om støtte til utvidelse av serveringssted 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Willy Johansen 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Willy 
Johansen vedrørende støtte til utvidelse av serveringssted, innvilges med kr. 40.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 
 
 

Saksopplysninger 
Willy Johansen tilbyr lokal mat og fastfood i Lenangsstraumen. Kundegrunnlaget er turister og 
fastboende. Grunnet krav fra Mattilsynet og ønske om ytterligere satsing, ønsker Johansen å 
utvide lokalene med ytterligere 60 m2. Dette skal kunne bidra til økt omsetning, flere tilbud og 
tjenester og økning av antall årsverk inntil 1,5 årsverk, gitt vellykket satsing.  
 

Vurdering  
Dette er en investering som utvikler virksomheten, gir økt omsetning og noe rekruttering. 
Samtidig utvide selskapet produkt og tjenestespekteret til bedriften med konferansefasiliteter, 
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noe som også er positivt tilbud til nærområdet. Tiltaket søkes finansiert med en betydelig andel 
egeninnsats og egenkapital, samt tilskudd fra Lyngen kommunes næringsfond. 
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller søknadens 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 innvilges med kr. 
40.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 
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Søknad

Søknadsnr. 2018-0059 Søknadsår 2018 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Utvide eksisteerende servingssted med en 60 m2 konferanseavd.

Kort beskrivelse

Da markedet etterspør konferansefasiliteter samt etterspørsel etter store selskapslokaler ønsker jeg å 

utvide mitt eksisterende serveringssted med 60 m2

Prosjektbeskrivelse

For å imøtekomme de nye kravene fra arbeidstilsynet måtte jeg renovere servings stedet mitt i 

Straumen (Nord Lenangen) I denne forbindelse lager jeg et nytt lokale i 2. etg som skal kunne ha 

større selskap inntill 40 personer. samt leies ut som møterom. Investeringene til dette er estimert til 

750.000.-

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Johansen, Willy
Org.nr:988117501

lenangsveien 2366
9068 NORD-LENANGEN

90820120

Kontakt-
person 

Willy Johansen lenangsveien2366
9068  NORD-LENANGEN

-

Prosjekt-
leder

Willy Johansen lenangsveien2366
9068  NORD-LENANGEN

90820120

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Har drevet i serveringsbransjen siden 2005. Serveringstedet er eneste i området og har hatt en 

600000 med 2 deltidsansatte.

Prosjektmål

Med den økende turiststrømmen som sees i området er det absolutt behov for et større spisested 

som kan betjene flere gjester. Med å gjøre de skisserte utvidelsen jeg for meg å nå en omsetning på 

1500000 innen 2 år. Dette vil medføre 1.5 fast årsverk på mitt serveringssted. Da det er mangel på 

kvinnearbeidsplasser i området vil kvinner bli prioritert ved ansettelse.

Forankring

Kommunens næringsplan
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Prosjektorganisering

Egeninnsats

Samarbeidspartnere

Ingen

Aktiviteter

Tilberede fastfood og tradisjonell husmannskost i nye tiltalende lokaler med en flott beliggenhet i 

Lenangs straumen

Målgrupper

Alle fastboende pluss turister

Resultat

Øke omsetning og nettoresultat

Effekter

Fyller et etterspurt tilbud i markedet samt ansetter flere.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Ferdig 1. august
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Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Grunnarbeid   100 000   100 000

Grunnarbeid   100 000   100 000

Innvendig arbeid   300 000   300 000

Innvendig arbeid   200 000   200 000

råbygg   200 000   200 000

råbygg   350 000   350 000

Sum kostnad 750 000 500 000 1 250 000

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

   0

   0

Egeninnsats   300 000   450 000   750 000

Egenkapital   300 000   50 000   350 000

Lyngen kommune   150 000   150 000

Sum finansiering 600 000 650 000 1 250 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/897 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Smak av Lyngen v/Werner Kiil - søknad om støtte til innredning av mobil 
gårdsbutikk 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Smak av Lyngen SA 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Smak av 
Lyngen SA/Werner Kiil, vedrørende innredning av henger (mobil gårdsbutikk) innvilges 
med kr. 25.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 
c) Det oppfordres til samarbeide med Svanhild Utsi, som planlegger innkjøp av frysehenger 

for lignende formål.  
 
 
Saksopplysninger  
 
Smak av Lyngen er et andelslag av småskala matprodusenter, opplevelsesaktører og tilbydere av 
turisme. Andelslaget består i dag av rundt 12 medlemmer og har som hovedmål å øke 
verdiskapningen i primærleddet.  
 
Smak av Lyngen Sa fikk innvilget tilskudd til innkjøp av lukket henger som skal benyttes til 
mobil gårdsbutikk. Hengeren eies av Smak av Lyngen SA og lånes ut til andelseierne som 
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ønsker å tilby kortreiste produkter til kunder i regionen. I og med andelseierne driver med ulike 
produkter, må tilhengeren tilpasses salg av de ulike produktgrupper. 
Hengeren må innredes og det søkes her støtte til dette. 

Vurdering  
Tiltakene ses på som et samarbeidsprosjekt innen landbruk og med grensesnitt mot reiseliv. 
Tiltaket er ikke egnet til å skape nye arbeidsplasser, men styrker eksisterende arbeidsplass og 
bidrar til utvikling av næringene og samarbeidet i næringene.  Det er søkt om 50% finansiering, 
noe som er for høyt ift. gjeldende regelverk. Eget arbeide er vurdert til 50% av 
finansieringsgrunnlaget. 
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller søknadens næringsfondsvedtektenes krav og kriterier for tildeling, samt 
prioriteringer fastsatt i Lyngen kommunes strategiske næringsplan. I utgangspunktet gis det ikke 
støtte til samme prosjekt 2 ganger, men rådmannen finner likevel grunn til å støtte prosjektet 
siden mange aktører står bak og inviterer til samarbeide aktørene mellom. 
 
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 
SA/Werner Kiil, støttes med kr. 25.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/871 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Svanhild Utsi - søknad om støtte til frysetilhenger til personbil for utvikling 
av direktesalg av villsaukjøtt 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet til frysetilhenger 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Svanhild Utsi 
vedrørende innkjøp av frysehenger for salg av villsaukjøtt, innvilges med kr. 25.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 
c) Det oppfordres til samarbeide med Smak Av Lyngen SA, som også planlegger 

tilrettelegging av frysehenger for lignende formål.  
 
 

Saksopplysninger 
Svanhild Utsi driver gårdsbruk i Lyngen, primært produksjon og salg av sau og lammekjøtt. 
Bedriften har en registrert ansatt. Utvikling og salg av villsaukjøtt opplyses å være viktig for 
mangfold og sikring av gårdsdrift og det opplyses at innkjøp av frysehenger vil være et viktig 
hjelpemiddel ved direktesalg til kommunens innbyggere. 
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Vurdering  
Tiltakene ses på som rent bedriftsutviklingstiltak. Tiltaket er ikke egnet til å skape nye 
arbeidsplasser, men styrker eksisterende arbeidsplass. Det er søkt om 100% finansiering fra 
Lyngen kommune, noe som ikke er mulig å finansiere innenfor gjeldende regelverk. 
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller søknadens 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 Svanhild Utsi støttes 
med kr. 25.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 
 

47



48



49



50



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/90 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Olsen Eiendom ANS - søknad om støtte til forskjønning av fasade lagerbygg 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Olsen Eiendom ANS 
2 Olsen eiendom 2019 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Olsen 
Eiendom ANS vedrørende midler til forskjønning av fasede lagerbygg avslås. 

 
 

Saksopplysninger 
Olsen eiendom ANS eier bygningsmassen som i dag disponeres av ViroTre AS.  Det er behov 
for videreutvikle og forskjønne fasaden og det vises til generelle behov, samt Lyngen 
kommunes pågående forskjønnelse i området.  
 

Vurdering  
Tiltaket er godt, men faller utenfor satsingsområder definert i strategisk næringsplan og 
tilhørende dokumenter. Tiltaket er ikke egnet til å skape nye arbeidsplasser eller ny virksomhet. 
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Rådmannen finner det også naturlig at eiendomsselskapet vedlikehold av bygninger løses 
gjennom løpende driftsinntekter. 
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller ikke 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 AS 
avslås. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0004 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn SØKNAD OM MIDLER TIL FORSKJØNNING AV FASADE LAGERBYGG

Kort beskrivelse

Forskjønnelse av fasade på lagerbygg i parkveien 9.

Prosjektbeskrivelse

Olsen Eiendom, ønsker å fortsette og sluttføre forskjønnelsen av fasade på lagerbygg i Parkveien 9, 

dette i takt med annen forskjønnelse i sentrum av Lyngseidet.

Vi har en del igjen, og har tidligere oppgradert fasade, uten å ha søkt støtte.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

OLSEN EIENDOM ANS
Org.nr:879503892

Sommarsetveien 24
9060 LYNGSEIDET

97160550

Kontakt-
person 

HELGE OLSEN Sommarsetveien 24
9060  LYNGSEIDET

97160550

Prosjekt-
leder

HELGE OLSEN Sommarsetveien 24
9060  LYNGSEIDET

97160550

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Fra næringsfondet til etablering av vann og avløp av spisested!

Spesifikasjon

Bakgrunn

Vi "henger" litt etter med fasader/uteområder, vi har tatt tak i det og har hittil brukt mer enn 

500.000,- på oppgraderinger av uteområder og fasader!

Prosjektmål

Målet er å få oppgradert resten av fasadene på lagerbygg, nye garasjeporter.

Forankring

.

Prosjektorganisering

Prosjektet er forankret hos Olsen Eiendom og Helge Olsen, som har mangeårig kompetanse på 

prosjektering og utbygging.

Samarbeidspartnere

Viro Tre AS, som er leietaker av bygningsmassen

53



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 2 -

Aktiviteter

Demontering av gesims og vegger, klargjøres for opplektring av vegger mot vest og nord. Opplektring 

og paneling, montere ny gesims med takrenner, montere beslag rundt dører og porter, maling av 

vegger og gesims.

Målgrupper

Målet er å få fasade på lagerbygg, innbydende for alle som passerer lagerbygget, vi er godt i gang. 

Men ønsker gjerne å sluttføre arbeidet.

Resultat

Resultatet vil være et mye mer innbydende bygg, fasademessig har det mye å si ift sentrum og de 

oppgraderingene Lyngen kommune har foretatt seg. Videre vi ikke minst aldershjemmet og 

beboerne/ansatte for en nydelig utsikt, ift hva de har i dag.

Effekter

Vil kunne gi økt besøk i butikk og lager, som igjen vil generere større omsetning.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Vi vil starte i april og være ferdig før 17 mai 2019

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

.   282 527   282 527

Sum kostnad 282 527 282 527

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Lyngen kommune   282 527   282 527

Sum finansiering 282 527 282 527

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

olsen_eiendom_2019.pdf   480 634 31.01.2019
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/939 -4 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Lyngen Energi og Marine AS - søknad om støtte til etablering av 
hurtiggående støttefartøy i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Støttefartøy - Energi og Marine AS 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Energi og 
Marine AS vedrørende etablering av hurtiggående støttefartøy i Lyngen, innvilges med 
kr. 50.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 
 
 

Saksopplysninger 
Energi og Marine AS leverer undervanns inspeksjonstjenester og bemanning til aktører innen 
oppdrett, forskning og energi. Selskapet ønsker å videreutvikle selskapet til og kunne tilby sine 
kunder ett produkt som ikke involverer innleie fra tredjepart, slik selskapet gjør i dag. 
Selskapet ønsker derfor å gå til ervervelse av eget hurtiggående fartøy som er permanent 
mobilisert med eget utstyr. 
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Vurdering  
Tiltaket ses på som rent bedriftsutviklingstiltak. Selskapet har tidligere fått støtte til innkjøp av 
egen ROV enhet. Tiltaket er ikke egnet til å skape nye arbeidsplasser, men styrker eksisterende 
arbeidsplass. Finansieringen er en kombinasjon av egenkapital, tilskudd fra Lyngen kommune, 
samt finansiering via finansieringsselskap.  
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller søknaden 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 Energi og Marine 
AS, støttes med 50.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/153 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 20.03.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 

 

Søknad om tilskudd til samlokalisering av aktiviteter innen næring og kultur 
i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler, datert 1. juni 2018.  
 
Lyngen kommune, vedtekter for kommunalt næringsfond datert 25. mars 2015. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Samlokalisering aktiviteter kultur og næring i Lyngen 

 

 

 

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

25.03.2015, samt vurdering av søknaden, tilrår rådmannen at søknaden fra Johnny 
Hansen vedrørende samlokalisering og aktiviteter innen kultur og næring i Lyngen, 
innvilges med kr. 75.000,-. 

b) Tilskuddet forutsetter oppnådd totalfinansiering som vist i finansieringsplan. 
 
 

Saksopplysninger 
Saken gjelder prosjektutvikling og aktivitetsutvikling i skjæringspunktet mellom næring og 
kultur. Bakgrunnen er at mange aktører har planer og prosjekter for å skape aktiviteter og 
arrangementer innen kultur og næring, men mangler kraft og ressurser til å utvikle, planlegge og 
gjennomføre. Aktørene bak er Puls Lyngen, Smak av Lyngen, Lyngen/ Karnes idrettslag, med 
flere. 
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Det skal etableres et felles kontor som skal arbeide med utvikling, planlegging og 
gjennomføring av aktiviteter og arrangementer i Lyngen. Alle aktører som driver med lignende 
aktiviteter i området er invitert til å delta. 
 

Vurdering  
Interessant tiltak som vil kunne bidra til flere spennende prosjekter, bedre gjennomføring av  
eksisterende prosjekter, bygging av kompetanse i prosjektgruppen. Aktiviteter og arrangementer 
i regi av initiativtakerne vil bidra til bolyst og er positivt for innbyggere og reiseliv. 
 
Hovedkonklusjon 
 
Formelt oppfyller søknadens 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 innvilges med kr. 
75.000,- fra Lyngen kommunes næringsfond. 
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