
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen klagenemnd 
Møtested: Lyngen Experience Apartments (gamle rekefabrikken), Nord-Lenangen 
Dato: 25.04.2019 
Tidspunkt: Umiddelbart etter at formannskapsmøtet er avsluttet 

 
 
 
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 12.04.19 

 
 
 
Dan-Håvard Johnsen  
Leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

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


 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 1. og 2. vararepresentant for hver liste 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  

Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 Kommunalsjef helse og omsorg  
  
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 Klage på vedtak i sak 51/18: Søknad om tilskudd 
til videreutvikling av bedrift - Stenhaug Maskin 
og Transport AS 

 2018/703 

PS 2/19 Behandling av klage - avslag på søknad om 
tilskudd til boligbygging 

 2018/562 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/703 -6 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Stig Aspås Kjærvik 

 Dato:                 04.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/19 Lyngen næringsutvalg 27.03.2019 
1/19 Lyngen klagenemnd 25.04.2019 

 

Klage på vedtak i sak 51/18: Søknad om tilskudd til videreutvikling av bedrift 
- Stenhaug Maskin og Transport AS 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Klage på vedtak 
2 Særutskrift Søknad om tilskudd til videreutvikling av bedrift - Stenhaug Maskin og 

Transport AS 
3 Søknad om støtte fra næringsfondet - Stenhaug Maskin & Transport 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 27.03.2019  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 
Klagen imøtekommes ikke. 
Støtte vil være konkurransevridende og det er ikke anledning til å gi støtte til kjøp av utstyr. 
Næringsutvalget oppfordrer klager til å be om ett møte med administrasjonen i Lyngen 
kommune. 
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Rådmannens innstilling 
Klagen imøtekommes ikke. 
Støtte vil være konkurransevridende og det er ikke anledning til å gi støtte til kjøp av utstyr. 
Næringsutvalget oppfordrer klager til å be om ett møte med administrasjonen i Lyngen 
kommune. 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/703 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Bror Myrvang 

 Dato:                 31.10.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/18 Lyngen næringsutvalg 22.11.2018 

 

Søknad om tilskudd til videreutvikling av bedrift - Stenhaug Maskin og 
Transport AS 

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 - Stenhaug Maskin & Transport 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 22.11.2018  
 

Behandling: 
Cecilie M Sigvaldsen stilte spørsmål om sin habilitet. Hun fører regnskap for     
bedriften. 
VEDTAK: Lyngen næringsutvalg erklærer Cecilie M Sigvaldsen inhabil. Enst 
 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 
Søknaden om tilskudd fra Stenhaug Maskin og Transport AS avslås med bakgrunn i vedtektenes 
hovedregel om at ett og samme prosjekt skal støttes kun en gang. 
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Rådmannens innstilling 
Søknaden om tilskudd fra Stenhaug Maskin og Transport AS avslås med bakgrunn i vedtektenes 
hovedregel om at ett og samme prosjekt skal støttes kun en gang. 
 
 

Saksopplysninger 
Stenhaug Maskin og Transport AS ble registrert som nytt selskap i september 2015.  
Lyngen kommune bidro med NOK 30.000 til markedsføring i forbindelse med etableringen. 
Selskapet har hatt en god utvikling, og sysselsetter pr i dag sju årsverk, hvorav fem i Lyngen og 
to i Tromsø. I 2017 fikk selskapet ifølge søker utfordringer med en produksjonsenhet, og derav 
et dårligere årsresultat enn forventet. Selskapet opplyser at de har betydningsfulle og langsiktige 
kontrakter, og planer om utvidelser. 
Søknaden gjelder tilskudd til anskaffelse av ordinære driftsmidler for å kunne levere brøyting i 
Lyngen i samsvar med inngått kontrakt. Søknaden gjelder NOK 200.000 av en finansieringsplan 
på totalt NOK 1.950.000. 

Vurdering 
Næringsfondets vedtekter har som hovedregel at prosjekter og etableringer ikke skal støttes to 
eller flere ganger. 
Stenhaug Maskin og Transport AS er et etablert selskap. Forretningsområde og marked er det 
samme i dag som ved forrige søknad om tilskudd. Som etablert selskap forventes det at 
Stenhaug Maskin og Transport AS selv forestår alminnelig fornyelse og videreutvikling av 
driftsmidler. 
Innvilgelse av andre gangs støtte til Stenhaug Maskin og Transport AS vil kunne oppfattes som 
konkurransevridende, og i konflikt med gjeldende praksis om tilskudd fra Lyngen kommunes 
næringsfond. 

 

Hovedkonklusjon 
Søknaden oppfyller ikke næringsfondsvedtektenes hovedregel om å støtte et prosjekt ved kun en 
anledning. Det har heller ikke skjedd vesentlige endringer eller utvidelser som kunne utløst 
unntak fra denne hovedregelen.  
Rådmannen tilrår derfor at søknaden om tilskudd fra Stenhaug Maskin og Transport AS ikke 
innvilges. 
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Søknad

Søknadsnr. 2018-0050 Søknadsår 2018 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om tilskudd ifm. videreutvikling av bedrift

Kort beskrivelse

Stenhaug  Maskin & Transport AS utføres oppdrag for entreprenører, Troms fylkeskommune, 

kommuner og private. Det være seg transport av grus/stein, brøyting vinterstid, kantklipping og 

lignende oppdrag.

I forbindelse med inngått avtale for brøyteoppdrag i Lyngen skal selskapet investere i materiell og 

utstyr. I den anledning søkes det om tilskudd til noe av tilleggsutstyret som anskaffes.

Prosjektbeskrivelse

Selskapet ble etablert i 2015 av Per Inge Stenhaug, Årøybukt. Selskapet har vokst raskt fra 131.000 i 

omsetning i 2015 til 3.810.000 i 2017 og forventet 4.100.000 i 2018 og 5.000.000 i 2019.

Resultatet har vært/er godt med unntak av 2017 der man hadde store utfordringer med en av 

produksjonsenhetene, hvilket medførte store kostnader i innleie av tjenester for opprettholdelse av 

kontrakt.

Inneværende år, 2018, har retning mot 4.100.000 i omsetning og et positivt resultat i størrelsesorden 

500.000.

Selskapet har 7 årsverk, derav 5 i Lyngen og ser for seg inntil 7 årsverk i Lyngen fra 2019, samt 2-3 

årsverk i Tromsø. Selskapet har nettopp inngått en mangeårig kontrakt for brøyting av strekningene 

Pollfjellet - Koppangen og Lyngseidet - Svensby. I tillegg til en rekke tilleggstjenester.

Stenhaug maskin vil i forbindelse med inngått kontrakt lease brøytebiler og maskinpark, men noe av 

tilleggsutstyret vil bli kjøpt inn og være i selskapets eie. Dette vil være seg ploger, sandspredere og 

snøfresere. 

Det er beregnet tilleggsutstyr som følger:

2 stk. ploger                  400.000

1 stk. fastsandspreder    900.000

1 stk. tørrspreder           350.000

2 stk. snøfresere            300.000

Tilsammen en investering på 1.950.000.

Dette søkes finansiert gjennom tilskudd fra næringsfond og lån.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Stenhaug Maskin & 
Transport AS
Org.nr:915930301

Alpeveien 910
9060 LYNGSEIDET

97155103

Kontakt-
person 

Stenhaug Maskin & 
Transport AS

Alpeveien 908
9060  LYNGSEIDET

97155103

Prosjekt-
leder

Per-Inge Stenhaug Alpeveien 910
9060  LYNGSEIDET

97155103

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Tilskudd fra kommunalt næringsfond, 30.000

Spesifikasjon

Bakgrunn

Selskapet ble etablert i 2015 av Per Inge Stenhaug, Årøybukt. Selskapet har vokst raskt fra 131.000 i 

omsetning i 2015 til 3.810.000 i 2017 og forventet 4.100.000 i 2018 og 5.000.000 i 2019.

Resultatet har vært/er godt med unntak av 2017 der man hadde store utfordringer med en av 

produksjonsenhetene, hvilket medførte store kostnader i innleie av tjenester for opprettholdelse av 

kontrakt.

Inneværende år, 2018, har retning mot 4.100.000 i omsetning og et positivt resultat i størrelsesorden 

500.000.

Selskapet har 7 årsverk, derav 5 i Lyngen og ser for seg inntil 7 årsverk i Lyngen fra 2019, samt 2-3 

årsverk i Tromsø. Selskapet har nettopp inngått en mangeårig kontrakt for brøyting av strekningene 

Pollfjellet - Koppangen og Lyngseidet - Svensby. I tillegg til en rekke tilleggstjenester.

Stenhaug maskin vil i forbindelse med inngått kontrakt lease brøytebiler og maskinpark, men noe av 

tilleggsutstyret vil bli kjøpt inn og være i selskapets eie. Dette vil være seg ploger, sandspredere og 

snøfresere. 

Det er beregnet tilleggsutstyr som følger:

2 stk. ploger                  400.000

1 stk. fastsandspreder    900.000

1 stk. tørrspreder           350.000

2 stk. snøfresere            300.000

Tilsammen en investering på 1.950.000.

Dette søkes finansiert gjennom tilskudd fra næringsfond og lån.
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Prosjektmål

Det er inngått avtale med Mesta AS for kontrakt ut 2023. Målet med prosjektet er å levere iht. inngått

avtale og med god kvalitet.

Siden kontrakten allerede er inngått innebærer løpende aktiviteter først og fremt finansiering og 

foberedende arbeide til oppstart av kontrakt.

Forankring

Avtalen er godt forankret i selskapets ledelse og dets ansatte. Det er allerede iverksatt aktiviteter for 

rekruttering av nye medarbeidere og flere ansettelsesavtaler er allerede inngått. Motivasjonen i 

selskapet er høy.

Prosjektorganisering

Selskapet har en enkel og flat organisering med Per Inge Stenhaug som daglig leder, 6 medarbeidere. 

Samtlige er operative i daglig drift. Selskapet vil rekruttere inn kontormedarbeider på deltid.

Merkantile tjenester, verkstedtjenester, forbruksmateriell og øvrige kjøpes inn lokalt.

Samarbeidspartnere

Det nevnes spesielt Mesta AS for vinteroppdrag og Herolf Hansen & Sønn AS i Tromsø (fibergraving 

sommerhalvår).

Aktiviteter

Som resultat av inngått kontrakt er selskapet i gang med følgende oppgaver:

-rekruttering av nye arbeidere i Lyngen

-anskaffelse og leasing av lastebiler

-anskaffelse av tilleggsutstyr

-annen riggtilrettelegging for gjennomføring av oppdraget

Målgrupper

Prosjektet vil i første omgang rette seg mot personell i Lyngen kommune som vil være aktuell for 

ansettelse. I neste omgang og som følge av oppdragets art, vil oppdraget berøre reisende på de 

aktuelle veistrekninger som skal vedlikeholdes.

Resultat

Resultatet av aktivitetene vil være:

-utvikling av selskapets med positivt resultat som mål 

-rekruttering av lokale medarbeidere

-selskapet vil i den grad det er mulig kjøpe materiell, vedlikeholdstjenester og annet lokalt

-godt gjennomført veivedlikehold

Effekter

Effektene av ovennevnte vil først og fremst være:
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-flere sysselsatte lokalt

-bidrag til lokal omsetning fra leverandører av materiell og vedlikeholdstjenester, drivstoff mao.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Rekruttering av nye medarbeidere: september - oktober 2018

Investeringer i nytt utstyr: september - oktober 2018

Gjennomføring av kontrakt i Lyngen: oktober 2018 - desember 2023

Kostnadsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

1 stk. fastsandspreder   900 000   900 000

1 stk. tørrspreder   350 000   350 000

2 stk. ploger   400 000   400 000

2 stk. snøfresere   300 000   300 000

Sum kostnad 1 950 000 1 950 000

Finansieringsplan

Tittel 2018 2019 2020 2021 2022 SUM

Lyngen kommune   200 000   200 000

Lån i bank  1 750 000  1 750 000

Sum finansiering 1 950 000 1 950 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/562 -6 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Grønaas 

 Dato:                 05.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Lyngen klagenemnd 25.04.2019 

 

Behandling av klage - avslag på søknad om tilskudd til boligbygging 

Henvisning til lovverk: 
Forvaltningsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad om tilskudd til boligbygging 
2 Planskiller bolig - tomt og finansplan 
3 Klage på avslag vedrørende søknad om boligtilskudd 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
1. Vedtak om avslag på søknad om tilskudd til boligbygging opprettholdes. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Lyngen kommune mottok søknad om tilskudd til boligbygging fra Jan Agnar Rydningen 
28.06.2018. Søknaden kom etter søknadsfrist for 2018, og ble tatt med videre til 2019. Ved en 
gjennomgang av søknadene ble søknaden avslått med begrunnelse i at søknaden gjelder 
gjenoppbygging av eksisterende bolig. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
K-sak 117/18 – retningslinjer for tildeling av tilskudd kr 200 00 til boligbygging i Lyngen. 
Økonomiske konsekvenser 
 
Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
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Miljøkonsekvenser 
 
Folkehelse/friluftsliv 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Søknaden gjelder gjenoppbygging av eksisterende bolig i Brinkveien som brant ned november 
2017.  
 
Slik rådmannen tolker retningslinjene, gjelder de kun for nye boliger og ikke renovering eller 
gjenoppbygging av eksisterende boliger. Rådmannen henviser også til pkt. 7 i retningslinjene 
hvor barnefamilier og andre under etablering skal prioriteres. På bakgrunn av dette mener 
rådmannen at søknaden ikke kommer inn under formålet med tilskuddsordningen, og anbefaler 
at vedtaket opprettholdes.
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Til  
Lyngen Kommune 
Strandveien 24  
9060 Lyngseidet 
 
 
Fra  
Jan Agnar Rydningen 
Brinkveien 6 
9060 Lyngseidet 
Tlf: 90765608 
 
 
Dato 
04.04.2019 
 
 
 
Klage på avslag vedrørende min søknad om tilskudd til boligbygging i Lyngen 
 
Jeg viser til motatt avslag på min søknad om tilskudd til boligbygging i Lyngen, avslaget 
mottok jeg i dag, 4 april 2019. Jeg klager herved på vedtaket. 
 
Begrunnelse for klagen:  
 
Jeg viser til motatte retningslinjer som ble vedtatt 19.12.18 i kommunestyret, pkt 4 i disse 
retningslinjene sier følgende: Ordningen omfatter ikke øvrig påbygg, tilbygg eller renovering 
av eksisterende bolig. 
 
I avslaget på søknaden begrunner dere med at søknaden ikke faller inn under ordningen, dette 
da min søknad gjelder gjenoppbygging av eksisterende bolig. Dette gjelder ikke hverken 
tilbygg, eller renovering, dette er et helt nytt søknadspliktig tiltak fra grunnen av. 
 
 En sak er at dette i retningslinjene ikke skal være ekskluderende, en annen sak er at dette er et 
helt nytt tiltak. Mitt tilfelle er at huset mitt brant ned til grunnen, alt på eiendommen var 
totalskadet. Jeg fikk mulighet gjennom mitt forsikringsselskap til å ta et valg om jeg ønsket å 
bygge nytt hus på samme tomt, nytt hus på en annen tomt (hvor som helst) eller tredje 
mulighet som var å få utbetalt et engangsbeløp for så å ikke bygge noe som helst. Med andre 
ord var det ikke gitt at jeg skulle bygge nytt hus i Lyngen. I tillegg på bakgrunn av at jeg har 
hørt at det er boligmangel i Lyngen valgte jeg å bygge et hus med utleiedel.  
 
På bakgrun av dette mener jeg at min søknad helt urettsmessig er avslått og sender derfor 
denne klagen 
 
Mvh 
 
 
Jan A. Rydningen 
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