
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Spisesalen, Solhov 
Dato: 04.06.2020 
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 18.05.2020. 

 
 
 
Frode Hansen  
Leder  
 Aud Haugen 
 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  
 Næringssjefen 
 Sektorleder teknisk drift  
 Oppvekstsjefen  
 Helse- og omsorgssjefen  
 Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 
Ungdomsrådet v/Sigve Ringbakken og Jonas R Johansen (kun kommunestyre) 

 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: 
 KomRev Nord (epost) (kun kommunestyre og formannskapet) 
 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 17/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Johnny 
Hansen Regnskap AS 

 2019/565 

PS 18/20 Søknad om støtte fra næringsfondet -
NorthStarHolding AS 

 2020/91 

PS 19/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd Steinar 
Høyvik 

 2020/240 

PS 20/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen 
Veterinærsenter AS 

 2020/290 

PS 21/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Frihaugen 
AS 

 2020/263 

PS 22/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - AMG 
Ressurs AS 

 2020/294 

 
 
 
Johnny Hansen og Viggo-Jørn Dahle kommer og presenterer planene sine. 
 
Det er kommet en sak til utvalget vedrørende reindrifta. Denne saken vil bli tatt som en 
diskusjonssak i møtet. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/565 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Lyngen næringsutvalg 10.12.2019 
5/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 
17/20 Lyngen næringsutvalg 04.06.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Johnny Hansen Regnskap AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og kommunens 
retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist revidert 25.3.2015. Vi 
har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
Johnny Hansen Regnskap er i prosess for digitalisering av regnskapskontorets tjenester. Dette vil betyr 
investering i kompetanseheving og kursing i forhold til ny teknologi både gjennom interne og eksterne 
aktiviteter og kurs. I tillegg kommer investeringer i programvare, oppsett av løsninger og lisenser. 
Prosjektet skal gjennomføres over en periode på 1-2 år. 
 
Prosjektet anses for å være en nødvendighet for videre utvikling og drift og vil gi et godt utgangspunkt 
for innsalg og etablering av nye kunder. Ansvarlig for prosjektet vil være Johnny Hansen. 
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Vurdering 
Johnny Hansen Regnskap AS har i dag 4 årsverk og er en viktig leverandør av regnskapstjenester og 
rådgivning/kompetanse til bedrifter i Lyngen og nærområde. Bedriften har eksistert lenge og innehar 
mye kunnskap om lokalt næringsliv.  
 
Selskapets prosjekt om digitalisering anses for å være svært viktig for fortsatt å kunne være 
konkurransedyktig for nye og etablerte kunder. Med digitalisering åpnes det for et større geografisk 
nedslagsfelt og lykkes man med innsalget vil man kunne økt kundetilgangen. 
 
Digitaliseringsprosjekter er ofte krevende å gjennomføre samtidig som det i perioder vil redusere løpende 
produksjon i virksomheten.  
 
Samlet konklusjon 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, vedtar 
Næringsutvalget å støtte tiltaket med 50.000. 
 
 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Cecilie Sigvaldsen:  
Saken utsettes grunnet manglende vedlegg. 
 
Det voteres over rådmannens innstilling og forslag fra Cecilie Sigvaldsen. 
 
VEDTAK:  
Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Cecilie Sigvaldsen til vedtak. Enst. 

Vedtak: 
Saken utsettes grunnet manglende vedlegg.  
 
 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 10.12.2019  
 

Behandling: 
VEDTAK: 
Saken utsettes. Enst. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/91 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 25.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Lyngen næringsutvalg 11.03.2020 
18/20 Lyngen næringsutvalg 04.06.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet -NorthStarHolding AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet -NorthStarHolding AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 11.03.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Frode Hansen: 
Saken utsettes til neste møte i næringsutvalget og Viggo Jørn Dale bes da komme til dette møtet 
for å orientere om utviklingen i prosjektet. 
 
Det voteres over rådmannens innstilling og over forslaget fra Frode Hansen. 
 
VEDTAK: 
Lyngen Næringsutvalg tiltrer forslaget fra Frode Hansen. Mot 3 stemmer, Cecilie Sigvaldsen, 
Karina Mikkelsen og Signar Sigvaldsen. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i næringsutvalget og Viggo Jørn Dale bes da komme til dette møtet 
for å orientere om utviklingen i prosjektet. 
 

 
 

7



 

Rådmannens innstilling 

Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 200.000.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 

Selskapet North Star Holding AS v/Viggo J Dale planlegger bygging av hotell med inntil 110 
sengeplasser lokalisert på sjøsiden av Stigenveien. Reiselivsprosjektet har fått arbeidstittelen 
«Boutique Hotell Lyngen» og vil, når alle faser er gjennomført, bli det klart største anlegget i 
Lyngen. Tilbudet retter seg mot high-end markedet representert ved høyt betalingsvillige 
nasjonale og internasjonale kundegrupper. 
Hotellet med hyttene er tegnet av den anerkjente internasjonal arkitekten Snorre Stinessen 
Arkitektur AS.  
Prosjektet er nå i reguleringsfase og planlegger oppstart sommeren 2020. Søker har nødvendige 
arealer tilgjengelig, men ønsker også om mulig å utvide arealet med tanke på ytterligere 
skalering. 
Vesentlige deler av finansieringen er på plass med høy andel egenkapital. Søker har god 
gjennomføringsevne, noe som er viktig ved denne type prosjekter. 
Tiltaket vil fullt utbygd sysselsette 10-15 stillinger. 
 
Vurdering 
Meget spennende tiltak som vil bidra til at Lyngen øker kapasiteten på high-end siden. Dette 
tiltaket er vesentlig større enn andre eksisterende anlegg i Lyngen og kan i service og innhold 
sammenlignes med det noe mindre «Lyngen Lodge» i Kåfjord hva angår kundegrupper og 
tjenester inkl. prisnivå. Det har vært gjennomført flere møter med søker med gjennomgang av 
foreliggende materiale. 
 
Konklusjon 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 200.000.  
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0008 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn North Star Holding AS - søknad om støtte som delfinannsiering av utbyggingsfase 1

Kort beskrivelse

Søknadsbeløpet skal anvendes som delfinansiering av utbyggingsfase 1 for reiselivsprosjektet "Boutique Hotell 

Lyngen", (arbeidstittel). Boutique Hotel Lyngen er et High-End hotell- og hytteanlegg med lokalisering på 

Sommarsetet, Lyngseidet hvor det tilrettelegges og planlegges for utbygging av 80 - 100 sengeplasser.

Prosjektbeskrivelse

Grunnleggende forretningsidé for Boutique Hotell Lyngen bygger på etablering av et komplett High-End konsept

for nordnorsk reiselivsopplevelser med gjennomgående High-end standard på:

•    Bo- og opphold

•    Bespisning og drikke

•    Aktiviteter og opplevelser

•    Service og kundebehandling

Markedsmessig retter Boutique Hotel Lyngen seg mot høyt betalingsvillige internasjonale, nasjonale 

og regionale kundegrupper. Forretningsidéen er å tilby dette segmentet et produkt med flerfoldige 

aktivitetsalternativer og opplevelsesnivåer.

De sentrale elementene konseptet bygger på, er et modernistisk Boutique hotell med tilhørende 

hytteanlegg tegnet av en anerkjent internasjonal arkitekt (Snorre Stinessen Arkitektur AS/Tromsø). 

Som supplement til konseptets bo- og oppholds del, inngår en kulinarisk del basert på nordnorske 

mattradisjoner og råvarer fra fjord til fjell. I tillegg skal konseptet pakke og selge differensierte 

aktiviteter (guidede toppturer, skogturer med truger/ski, nordlyssafari, fjordfiske, Rib-turer, 

hundekjøring), etter kundegruppenes preferanser og ferdighetsnivå.

Prosjektets gjennomføringsfaser beskrives som følgende:

Fase 1: Infrastruktur VVA og 8-10 High-End hytter på. ca. 50 m2

Fase 2: Serviceenhet, (resepsjon, bar, møterom, kontor, kjøkken, restaurant)

Fase 3: 6-8 High-End hytter på 120-150 m2

Fase 4: 6-8 High-End hytter på 120-150 m2

Fase 5: Leilighetsdel/hotelrom knyttet til serviceenhet, (Boutique Hotel)

Totalt tilrettelegges det i prosjektet for ca. 80 - 120 sengeplasser.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

North Star Holding AS

Org.nr:919200863
Brinkveien 5

9060 LYNGSEIDET

92492700

Kontakt-
person 

Viggo Jørn Dale Brinkveien 5

9060  LYNGSEIDET

92492700

Prosjekt-
leder

Viggo Jørn Dale Brinkveien 5

9060  LYNGSEIDET

92492700

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

- Innovasjon Norge, (kr. 100 000,- for finansiering av markedsavklaringsstudie)

- Lyngen kommune, (kr. 150 000,- for del-finansiering av arkitekt)

Spesifikasjon

Bakgrunn

Som grunnlag for utvikling av Boutique Hotel Lyngen, er det i Lyngen kommunes arealplan avsatt 

arealer for reiselivsutvikling, (High -end hotellkonsept), på eiendommer som disponeres av North Star

Holding AS. Selskapet er pr. 2020 i ferd med å utarbeide detaljreguleringsplan for hotell-konseptet, og

det er en målsetting at planen skal vedtas politisk i Lyngen kommune i juni 2020. I tilknytning til 

planen og prosjektet, er det i forprosjektfasen utarbeidet skisseprosjekt for hotelkonseptet, (Todd 

Saunders Arkitektur AS), foretatt geotekniske undersøkelser, (SWECO AS), utarbediet VAO-plan, 

(TROVAA AS), gjennomført markedsavklaringsstudie, (Bedriftskompetanse AS), samt arkitekturarbeid 

og opptegning av High-End hytter for Fase 1, (Stinessen Arkitektur AS/Tromsø).

Prosjektsøknaden er del av en s

Prosjektmål

Ferdigstille Fase 1, (utbygging av VVA og 8-10 High-End hytter med ca. 26 sengeplasser), innen 

31.12.2020 for forretningsmessig driftsoppstart 01.01.2021, (jfr. søknadsopplysninger).

Forankring

Prosjektutviklingen gjøres i samarbeid med:

- Sparebank1 Nord-Norge v/Eivind Bergmo

- Innovasjon Norge Tromsø v/Børge Hemmingsen

- Lyngen kommune v/rådmann og næringssjef

- Sametinget, (kun etablert innledende kontakt pr. 29.01.2020)

Utbyggingsområdet for Boutique Hotell Lyngen ligger inne i Lyngen kommunes arealplan for 2019 - 

2029 som BTF50, (reiselivsanlegg)
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North Star Holding AS utarbeider for tiden detaljreguleringsplan for prosjektet og utbyggingen, 

(vedtas sommeren 2020).

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert med North Star Holding AS som eier og formell utvikler. Viggo Jørn Dale, (statsviter), er 

ansvarlig for prosjektutviklingsarbeidet. Deler av utviklingsarbeidet gjøres i regi av Dale, men det kjøpes inn 

fagkompetanse på en del andre områder, (VVA, geoteknikk, opptegning plankart, arkitektfunksjoner, regnskap, 

IKT-utvikling o.l). Faglige problemstillinger drøftes med fagressursene, og implementeres i prosjekt- og 

utviklingsarbeidet.

Dale har lang arbeidserfaring fra plan- og utviklingsarbeid, næringsarbeid, kommunal virksomhet, 

samt konsulentbransjen, (Norconsult Bergen AS).

Dale har gjennom sin yrkeskarriere og dette prosjektet, etablert et omfattende nettverk mot 

offentlige og private institusjoner og virksomheter i Tromsø, (inkl. bank og Innovasjon Norge).

Samarbeidspartnere

- Sparebank1 Nord-Norge - finansiering og faglig veiledning økonomisk planlegging

- Innovasjon Norge - finansiering/faglig veiledning  reiselivsutvikling og økonom planlegging

- Lyngen kommune - finansiering, planlegging, prosjektutvikling, samfunnsutvikling

- Sametinget - finansiering og samfunnsutvikling

Aktiviteter

Midlene vil inngå som del-finansiering av utbyggingsfase 1 av Boutique Hotell Lyngen. Konkret omfatter Fase 1 

utbygging VVA for utbyggingsområdet og 8-10 hytter.

Målgrupper

Hovedprosjektets målgruppe er betalingsvillige nasjonale, regionale og internasjonale kundegrupper 

som ønsker å oppleve Nord-Norge i ferie- og fritidsammenheng, evt. ønsker å kjøpe kurs-, 

konferanse- og aktivitetstjenester.

Resultat

Første utbyggingstrinn av et større High-End reiselivsanlegg i Lyngen.

Effekter

- Arbeidsplassetableringer i Lyngenfjordregionen/Lyngen kommune

- Økonomisk merverdiproduksjon som gir mulighet for re-investering i Lyngen

- Lokalt innkjøp av håndverkertjenester i Lyngen - fundament for lokalt næringsliv

- Lokalt innkjøp av varer og tjenester i Lyngen i driftsfasen - fundament for lokalt næringsliv

- Utvikling av høykvalitetsovernatting- og bespisningstilbud i Lyngen kommune

- Utbygging av High-End bo- og overnattingstilbud som alternativ til tilbudene i Tromsø by

- Bidrag til større geografisk spredning av reiselivet fra Tromsø til Nord-Troms
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- Økt lokal kompetanse om reiselivsvirksomhet

- Markedsføring av Lyngen kommune/Lyngenfjordregionen

- Bidrag til økning i det private skattegrunnlaget for Lyngen kommune

- Samfunnsutviklingspositivitet

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

- Detaljreguleringsplan vedtatt, (30.06.20120)

- Arkitektarbeid for 8-10 hytter inkl. prosjektering, tilbudsinnhenting og kontraktsignering produsent, 

(totalentreprise over grunnmur), for utbyggingsfase 1, ferdigstilt, (30.06.2020)

- Tilbudsinnhenting og kontraktforhandlinger for VVA og betongarbeid sluttført, (30.04.2020)

- Oppstart VVA utbyggingsfase 1, (01.07.2020)

- Ferdigstilt VVA utbyggingsfase 1, (31.08.2020)

- Oppstart betongarbeid, (inkl. fremføring VA for 8-10 hytter, (01.08.2019)

- Ferdigstilt betongarbeid, (inkl. fremføring VA for 8-10 hytter, (15.09.2019)

- Ferdigmontering 8-10 hytter, (30.11.2020)
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Entreprisekostnader 8-10 
hytter  10 000 000  10 000 000

Vei, vann og avløp  2 000 000  2 000 000

Sum kostnad 12 000 000 12 000 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Egenkapital  2 500 000  2 500 000

Innovasjon Norge - 
tilskudd  1 800 000  1 800 000

Lyngen kommune   800 000   800 000

Sametinget   400 000   400 000

Sparebank1 Nord-Norge  6 500 000  6 500 000

Sum finansiering 12 000 000 12 000 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/240 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 05.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/20 Lyngen næringsutvalg 04.06.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd Steinar Høyvik 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd Steinar Høyvik 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 50.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken  
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Odd Steinar Høyvik skal investere i fiskebåt med det formål å fiske i åpen gruppe i Lynegn og nære 
områder. Høyvik ser i første omgang for seg en arbeidsplass, men på sikt utvide med en person til.  
 
Samlede investeringer vil være i størrelsesorden 1.2 mnok, hvorav en betydelig andel egenkapital og 
tilskudd. Det søkes om tilskudd fra Lyngen kommune, Sametinget og Innovasjon Norge. 
 
Vurdering  
Et godt tiltak som på sikt kan gi 2 arbeidsplasser. 
Fisketilgangen og prisene er gode og erfaringer viser at en slik båt normalt omsetter for minimum 
500.000. Utgangspunktet er derfor godt. Lyngen har praksis for å tildele 50.000 til fiskefartøyer i 
denne størrelsesorden.  
 
Konklusjon  
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 50.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0018 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Kjøp av fiskebåt og redskaper

Kort beskrivelse

Søker støtte til kjøp og rigging av fiskebåt

Prosjektbeskrivelse

Planlegger kjøp av speedsjark med lengde 770 cm. Skal fiske lokalt på fjorden og i Finnmark.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Høyvik, Odd Steinar

Org.nr:-
industriveien 1 b

9062 FURUFLATEN

90131692

Kontakt-
person 

Høyvik, Odd Steinar industriveien 1 b

9062  FURUFLATEN

90131692

Prosjekt-
leder

Høyvik, Odd Steinar industriveien 1 b

9062  FURUFLATEN

90131692

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Begrunnelsen for oppstart er et ønske om å skape min egen arbeidsplass samt kanskje en til på litt 

sikt.

Prosjektmål

Henviser til opplysninger over under bakgrunn

Forankring

Har søkt om ervervstillatelse og opptak i fiskermanntallet på meg personlig

Prosjektorganisering

Prosjektet organiseres av meg personlig

Samarbeidspartnere

Departement ,  Norges fiskarlag, fiskekjøpere og lokale leverendører av forbruksmateriell

Aktiviteter

Søke erhverv for båt og godkjenning samt finansplan og oppbygging av fartøyet
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Målgrupper

Bedriften skal levere til godkjente mottak

Resultat

Forventer et positivt resultat med ca 500 000 pr år de første år. Kvotegrunnlaget for båten er pr 2020 på ca 18 

tonn torsk i åpen gruppe.

Effekter

En levedyktig bedrift med en til to ansatte

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

1/5-1/6 Kjøp av båt

1/6- 1/8 tilrigging

1/9 Fiske start

Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Kjøp av bruk   175 000   175 000

Kjøp av båt   625 000   625 000

Tilrigging   375 000   375 000

Sum kostnad 1 175 000 1 175 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Egenkapital   675 000   675 000

Innovasjon Norge   100 000   100 000

Lyngen kommune   150 000   150 000

Sametinget   250 000   250 000

Sum finansiering 1 175 000 1 175 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/290 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 07.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/20 Lyngen næringsutvalg 04.06.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Veterinærsenter AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte til næringsfondet - Lyngen Veterinærsenter AS 
2 Tilbud tannrøntgenapparat 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 60.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken  
Lyngen veterinærsenter AS (LV) planlegger investering i tannrøntgen apparat for smådyr, dvs. hund 
og katt. Noe slikt fins ikke i Nord-Troms i dag. Betalingsviljen for denne type tjenester er økende. 
Søker sier at dette vil styrke kontoret, sikre kvinnelige arbeidsplasser, gi økt omsetning og gi et 
tilbud til Lyngen med nabokommuner som er etterspurt. Det er et ønske om å kunne drive god 
moderne veterinærpraksis, kunne tilby gode tidsriktige tjenester, kunne stille korrekt diagnose og 
dermed bidra til økt dyrevelferd.  
 
Vurdering  
Et godt tiltak som bidrar til å utvikle senteret, tilføre nye tjenester og slik sett sikre både senter og 
arbeidsplasser. Lyngen veterinærsenter driver allerede en god og anerkjent praksis, men trenger å 
utvikle flere tjenester av denne type for å være konkurransedyktige og en interessant arbeidsplass. 
Selskapet omsetter for ca. 2,1 mnok med gjennomsnittlig resultat på 113.000 siste åre. 
 
Konklusjon  
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 60.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0021 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om økonomisk tilskudd til tannrøntgenutstyr til Lyngen Veterinærsenter

Kort beskrivelse

Lyngen veterinærsenter AS ønsker å investere i tannrøntgen til smådyr, da det er et stort behov for et slikt 

diagnostisk verktøy. Det er få klinikker i området Nord-Troms som har dette. Det vil bedre dyrevelferden (da 

flere tannsykdommer kan oppdages) og klinikken vil kunne få flere oppdrag (istedenfor å henvise til andre 

klinikker) og økt inntjening. Dette vil styrke en typisk kvinnedominert arbeidsplass.

Prosjektbeskrivelse

Lyngen Veterinærsenter AS ønsker å investere i tannrøntgen til smådyr, da det er et stort behov for et slikt 

diagnostisk verktøy. Det er få klinikker i området Nord-Troms som har dette utstyret. Det vil bedre 

dyrevelferden (da flere tannsykdommer kan oppdages, tannsykdommer er betydelig underdiagnostisert) og 

klinikken vil kunne få flere oppdrag (alternativt må vi henvise til andre klinikker) Denne investeringen vil bidra til

økt næringsgrunnlag for smådyrklinikken samt styrke en typisk kvinnearbeidsplass.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lyngen Veterinærsenter AS

Org.nr:979500637
Parkveien 45

9060 LYNGSEIDET

48296110

Kontakt-
person 

Kay Roger Fjellsøy Blåbærsvingen 10

9060  LYNGSEIDET

48296110

Prosjekt-
leder

Sofie Jubskås Lyngsalpeveien 1046

9060  LYNGSEIDET

90193032

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Stimuleringstilskudd fra Fylkesmannen i Troms som går til å sikre grunnleggende drift og sysselsetting.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Tannhelse hos smådyr (hund og katt) er et område innenfor veterinærmedisin som endelig har fått et 

stort fokus, da det tidligere ble oversett i stor grad. Det er påvist at 80% av alle hunder og katter over 

2 år har tannproblemer. Videre er bortimot 80% av all adferdsforandring på smådyr forårsaket av 

udetekterte tannlidelser. Eiere er i større grad enn før opplyst om dette og er også mer villig til å 

betale for at dyret skal ha en god munnhelse. Mange er villige til å rense tennene jevnlig (ved behov) 

og også sette inn forebyggende tiltak som tannpuss og bruke andre forebyggende produkter. Mange 

sykdommer i tennene er ikke mulig å oppdage uten et tannrøntgen. Et vanlig røntgen er ikke detaljert

nok til å kunne vise små, men kritiske forandringer. Og i andre tilfeller kan en tann som ser skadet ut 

ved inspeksjon, vise seg å være intakt og frisk på røntgenbilde. Dermed kan man unngå å trekke en 

tann unødvendig. Dermed vil vi i mye større grad enn før, kunne stille en korrekt diagnose. 
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Tannhelse er et prioritert satsingsområde for Lyngen Veterinærsenter sine ansatte veterinærer, flere 

kompetasehevingskurs er gjennomført, og flere er under planlegging.

Prosjektmål

Mål for Lyngen Veterinærsenter er å styrke kvinnearbeidsplassene i firmaet, sikre tilgang til et større 

kundegrunnlag , som igjen genererer et  tilfredsstillende inntektsnivå. Det er også et ønske om å 

kunne drive god moderne veterinærpraksis, kunne tilby gode tidsriktige tjenester, kunne stille korrekt 

diagnose og dermed bidra til økt dyrevelferd.

Mål for kommunen er å ha veterinærer tilstede i kommunen med nok oppdrag på dagtid. Dette bidrar

til å sikre en kommunal veterinærvakt hele døgnet, hele året, også i fremtiden.

Mål for dyreeiere er å kunne få utført tjenester lokalt uten å måtte reise flere timer til andre klinikker.

Mål for dyrene er bedre munnhelse, som igjen fører til bedre generell helse, mindre lidelse 

(tannsykdommer kan være vanskelig å oppdage for eiere) og korrekt stilte diagnoser.

Forankring

Sikre lokal næringsaktivitet og sysselsetting

Prosjektorganisering

Prosjektet ledes av veterinær Kay Roger Fjellsøy, og med Lena Olderdal og Sofie Jubskås som ansatte. Det er de 

to sistnevnte som kommer til å bruke røntgenmaskinen mest, og alle 3 har etterutdannelse innenfor 

tannmedisin hos hund og katt.

Samarbeidspartnere

Ingen spesielle nevnes, men vi anser kunden og kundebehovet som vår partner.

Aktiviteter

Midlene vil i sin helhet gå til å investere i tannrøntgen med tilhørende utstyr (for å være driftsoperativ).

Målgrupper

Målgruppen er alle dyreeiere med hund og katt i både Lyngen/Storfjord og tilgrensende områder. Vi 

får ofte henvendelser fra potensielle kunder bosatt utenfor Lyngen, men med fritidsbolig i 

nærområdet. I tillegg har vi henvendelser fra dyreeiere langveisfra (type Tromsø/Olderdalen) som 

ønsker å komme hit fordi de har forventing om å få gjennomført tannhelseoppdrag hos oss. Vi vet 

også at mange i Tromsø reiser til Malangen, da disse er kjent for å ha levere gode tjenester, og vi 

tenker på muligheten for å kunne konkurrere om disse kundene dersom vi kompletterer utstyrsnivået 

og tjenestene vi tilbyr. Videre har vi inntrykk av at det er noe lekkasje av dyreeiere fra vårt område 

fordi vi mangler et tannrøntgenutstyr.

Resultat

Et nytt moderne tannrøntgen vil, sammen med etterutdanningen i tannhelse som vi allerede har, kunne føre til 

økt kompetanse og tilbud hos oss, og dermed kan vi utføre flere tannbehandlinger her enn før, istedenfor å 

måtte henvise disse kundene til konkurrenter/samarbeidspartnere utenfor Lyngen. Klinikken vil få større 

omsetning, som sikrer arbeidsplasser for minst to veterinærer, kanskje flere på sikt. Med sikret arbeid, vil også 

sannsynligheten øke for at vi kan opprettholde den kommunale veterinærvakten nå og i fremtiden.

På delområde tannhelse forventer vi en omsetningsøkning på minimum 50%. Dette lar seg 

dokumentere gjennom å hente ut rapporter i vårt regnskapssystem.
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Effekter

Økt omsetning vil også føre til at vi vil få midler til å oppdatere lokalene og investere i mer utstyr på sikt. 

Dyreeiere i Lyngen vil kunne få et bedre tilbud lokalt, de slipper i større grad å reise til Tromsø og dyrene vil få 

bedre velferd. Etterspørselen etter tannhelsetjenester hos smådyr har økt betydelig de siste årene, etter at 

dyreeierne har blitt mer opplyste om viktigheten av god munn/tannhelse hos smådyr. Vi har allerede fått 

forespørsler om vi har tannrøntgen, og har måtte avvise disse foreløpig. På sikt, er målet at alle smådyr skal 

kunne få tatt rtg av alle tennene ("full mouth") ved tannrens, slik som det utføres hos mennesker. Dermed kan 

vi oppdage sykdom/skader tidligere enn vi ville ha gjort ved kun utvendig inspeksjon. Dette virker også i større 

grad forebyggende ift potensielle tannsykdommer.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Dette er snakk om en enkeltinvestering for å styrke tilbudet til våre kunder umiddelbart og på sikt.

Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

lyngen kommune   100 000   100 000

Lyngen Veterinærsenter 
As   17 000   17 000

Stimuleringstilskudd 
Fylkesmannen i Troms   17 000   17 000

Sum kostnad 134 000 134 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Lyngen kommune   100 000   100 000

Lyngen Veterinærsenter   17 000   17 000

Stimuleringstilskudd 
Fylkesmannen i Troms   17 000   17 000

Sum finansiering 134 000 134 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Tilbud_153504.pdf   16 060 29.04.2020
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Jan F. Andersen A/S

Telefon/fax

Bankgiro

Org.nr.

51460513239

943503206 MVA Foretaksregisteret

Energiveien 1,  , 3520  JEVNAKER

WEB

E-mail

www.jfa.no

post@jfa.no

61 31 49 49 61 31 49 50 /

Tilbud  153504

10747Kundenr

Lyngen Veterinærsenter A/S
Postboks 45
9069 LYNGSEIDET
Norge

Varenr Varenavn Enhet Beløp

Selger

Leveringsdato

AntallPris

29.04.2020
Sidenr. 1 av1

Bjørn Thorsen
Betalingsbet.

Deres ref.
Annen ref.
Vår ref.

Ordredato 29.04.2020

Mva Rabatt

Netto pr. 30 dager

Sofie

Leverings bet.
Sendt pr. Leveres

Leveringsadr.

Lyngen Veterinærsenter A/S
Parkveien 5
9060 LYNGSEIDET Norge

670200 VetPro tannrøntgenapparat, vegg STK 42 656,401,0050 184,001 15,00 %

X7001 CR7 VET digitalt fremkallingssystem, tenner STK 84 830,001,0099 800,001 15,00 %

X7120 Folie til CR7, size 2, 3x4cm STK 2,00834,001 100,00 %

X7150 Folie til CR7, size 5, 5,7x9,4cm STK 1,003 858,001 100,00 %

X7122 Beskyttelse til folie CR7, size 2, 3x4cm PK 1,001 001,001 100,00 %

X7155 Beskyttelse til folie CR7, size 5, 5,7x9,4cm PK 1,001 171,001 100,00 %

X8500 iM3 Dental X-ray Positioning kit SETT 1,001 181,001 100,00 %

X7100 Folie til CR7, size 0, 2x3cm STK 730,401,00913,001 20,00 %

X7110 Folie til CR7, size 1, 2x4cm STK 756,801,00946,001 20,00 %

X7130 Folie til CR7, size 3, 2,7x5,4cm STK 824,001,001 030,001 20,00 %

X7140 Folie til CR7, size 4, 5,7x7,5cm STK 1 842,401,002 303,001 20,00 %

X7101 Beskyttelse til folie CR7, size 0, 2x3cm PK 282,401,00353,001 20,00 %

X7111 Beskyttelse til folie CR7, Size 1, 2x4cm PK 342,401,00428,001 20,00 %

X7133 Beskyttelse til folie CR7, size 3, 2,7x5,4cm PK 378,401,00473,001 20,00 %

X7144 Beskyttelse til folie CR7, size 4, 5,7x7,5cm PK 533,601,00667,001 20,00 %

Tilbudet er gyldig i 15 dager.

133 176,80

Sum

Netto

166 471,00

33 294,20Sum mva.

Mvagrl. 1: 133 176,80 25,00% mva 33294,20

NOK
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/263 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 08.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/20 Lyngen næringsutvalg 04.06.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Frihaugen AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - Frihaugen AS 
2 Forhåndskonferanse Gamtunet 
3 Tilbud hyttefelt Gamslett 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 50.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
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Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken  
Frihaugen AS søker støtte til grunnundersøkelser i området ved Gamslett på Svensby. 
Grunnundersøkelsene skal danne grunnlaget for senere utbygginger av hytter for utleie. Det skal 
spesielt undersøkes om det er kvikkleire i området og hvor eventuelle bygg i såfall skal plasseres. 
Det er innhentes tilbud som tilsier en minimumsinvestering på 80.000 eks. mva. , med 
tilleggsboringer vil kostnaden bli 104.000 eks. mva. 
 
Vurdering  
Et viktig og nødvendig tiltak som vil danne grunnlag for videre utbygging. Tiltaket har i seg en viss 
risiko knyttet til betydelige funn av kvikkleire, hvorpå tiltaket ikke vil bli gjennomført, bli 
gjennomført i redusert omgang eller flyttet til egnet tomteområde. Ved lite funn av kvikkleire vil 
tiltaket danne grunnlag for investeringer i ettertid. 
 
Konklusjon  
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 50.000. 

25



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 1 -

Søknad

Søknadsnr. 2020-0019 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Grunnundersøkelse - Gamslett

Kort beskrivelse

Det er igangsatt reguleringsarbeid for Gamtunet med sikte på utbygging av turist- og fritidsformål. Det søkes om

økonomisk støtte for grunnundersøkelse slik at eventuelle kvikkleireforekomster avdekkes. Dette vil være 

styrende for arealbruken. Områder som måtte ha kvikkleire er ikke økonomisk gjennomførbart å bygge bygge ut.

Arealbruken i videre reguleringsplanarbeid vil tilpasse seg dette.

Prosjektbeskrivelse

Søker har igangsatt detaljplanlegging for et større næringsområde avsatt til turist og fritidsformål. Prosjektet vil 

ferdig utbygd kunne tilby flere overnatting og aktiviteter som tiltrekker seg flere reisende og dernest grunnlag 

for næringsutvikling, arbeidsplasser og bosetning i området. Utbyggingen er klarert i kommunens arealplan.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Frihaugen AS

Org.nr:998088739
Synnavinden 45

9015 TROMSØ

45280889

Kontakt-
person 

Frihaugen AS Synnavinden 45

9015  TROMSØ

45280889

Prosjekt-
leder

Frihaugen AS Synnavinden 45

9015  TROMSØ

45280889

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Gamslett-området er avsatt til næringsområde- turisme i KPA. Dette har skjedd etter flere års arbeid 

med kommunens planmyndighet og fylkesmannen. Området har kvaliteter som et lokalt bygdesenter,

med museum, småtbåtanlegg og som turområde vinter og sommer. Det er de senere år utviklet seg 

mer kommersielt tilbud mot turister. Gamlett har potensiale til å utvikle seg videre kommersielt og er 

sentralt plasser i forhold til Tromsø. 

Det er varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for å deretter kunne bygge ut dette området 

ytterligere. Søknaden om økonomisk støtte omhandler kun grunnundersøkelse og ikke andre 

kostnader knyttet til reguleringsarbeidet eller senere utbygging.

Prosjektmål

Prosjektmålets endelige mål er ferdig bygd ut tilbud med flere overnattings- og aktivitetstilbud i 

området Gamslett. 
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Som endel av dette arbeidet gjennomføres reguleringsplanarbeid. Det søkes i den sammenheng om 

støtte til grunnundersøkelse ettersom dette er påkrevd i tidlig fase og vil være styrende for hvor og 

hvordan området kan bygges ut. NVE har bedt om at det gjennomføres grunnundersøkelse før en 

gjøre videre planarbeid.

Målet med grunnundersøkelsen er å identifisere om og ev. hvor det påvises kvikkleire. Dette vi igjen 

være styrende for videre reguleringsplanarbeid.

Forankring

Det aktuelle området er avsatt i kommunen arealplan (KPA). Det er krav til detaljplan- reguleringsplan

før utbygging. 

Reguleringsplanarbeid er varslet, og innspill er mottatt. Det også avholdt forhåndskonferanse med 

Lyngen kommune. Neste steg er oversending av planforslag til Lyngen kommune

Prosjektorganisering

Frihaugen AS eies av Trond Petter Robertsen. Eier er til daglig ansatt i Barlindhaug Eiendom som jobber med 

diverse utbyggingsprosjekter. Eier har lang og brede erfaring med prosjektutvikling og utbygging. Robertsen er 

også grunneier i utbyggingsområdet.

Samarbeidspartnere

Planarbeidet skjer i samarbeid med Lo:Le Landskap. Lo:Le vil sammen med arktitektkontor Utpost AS bistå med 

reguleringsplanarbeidet. 

Frihaugen AS har mulighet til å finansiere utbyggingen i første del, men vil se etter samarbeidspartner

ved større utbygging > 10 MNOK

Frihaugen AS  er inne i sitt fjerde år med utleie av overnatting på to lokaliteter med totalt 15 

sengeplasser.

Aktiviteter

1. Reguleringsplanarbeidet -  antatt kr 200.000,- eks.mva finansieres av Frihaugen AS

2. Grunnundersøkelse - inntil 104.000,- eks. mva økonomisk støtte søkes fra Lyngen kommune

3. Utbygging VVA - kommer senere

4. Utbygging av første bygninger - kommer senere

Målgrupper

Utbyggingen retter seg mot turister fra Tromsø ellers i Norge samt utenlandske.

Resultat

Resultat forstås her som utfall av selve grunnundersøkelsen.
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Grunnundersøkelsen vil bekrefte om området har grunnforhold uten kvikkleiere. Området kan ha 

kvikkleire i nedre del, det er mindre sannsynlig i øvre del. Det gjøres derfor en innledende 

undersøkelse i nedre del av planområdet- nedenfor fylkesveien.  Denne her en pris på kr 80.000,- 

eks.mva. Finnes det ikke kvikkleier her så vil en heller ikke finne det lenger opp. Kostnaden vil i et slik 

tilfelle bli med kr 80.000,- eks.mva. Finnes det derimot kvikkleiere her gjøres inntil 4 nye 

grunnboringer lenger opp slik at en får kartlagt dette området. Hver av disse koster kr 6000,- og kan 

da komme opp i kr 104.000,- eks.mva totalt.

Det engasjeres firma som har godkjenning og ansvaretter for slike undersøkelser.

Effekter

Grunnundersøkelsen vil avklare hvilke områder en kan gå videre med i reguleringsplanarbeidet. Det synes klart 

at kvikkleiere ikke er forenlig med videre utbygging ettersom det gjør krav på større og kostnadskrevende 

stabiliseringstiltak som  masseutskiftinger, spunt e.l.

Det er tidligere funnet kvikkleire i sjø ifm. utbygging av småbåtanlegget en stykke unna. Kartlegging 

om det deler av det avsatte området i kommuneplanen har kvikkleiere er dermed avgjørende for om 

området lar seg bygge ut og realisere som tiltenkt. Finnes det kvikkleiere i deler av området vil dette 

tas ut av det videre planarbeidet. Søker vil da gå videre med planarbeidet som ikke er berørt av 

kvikkleire.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Grunnundersøkelsen avventes til Lyngen kommunens behandling av søknad om økonomisk støtte, og så snart 

foretak ha ledig kapasitet for undersøkelsen. Dette forventes sendes ferdig i løpet av juni 2020.

Planarbeidet sendes da inn i løpet av høsten 2020 for Lyngen kommune svidere behandling som 

planmyndighet
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Grunnundersøkelse   104 000   104 000

Sum kostnad 104 000 104 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Lyngen kommune   104 000   104 000

Sum finansiering 104 000 104 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

10200-RIG-TILB-001_Hyttefelt Gamslett_rev01.pdf  2 507 539 19.04.2020

Brev om oppstart regulering Gamtunet_311019.pdf   174 735 19.04.2020

Forhåndskonferanse_Gamtunet_160819pdf.pdf   419 453 19.04.2020
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REFERAT FRA FORHÅNDSKONFERANSE I 
PLANSAKER  

Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne 
realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen 
skal fylles ut. Referatet godkjennes av partene ved underskrift i forbindelse med avslutning av 
møtet eller i e-post fra partene.  

Sak: Reguleringsplan for Gamtunet 

Møtested: 
Lyngseidet 

Møtedato: 
16. august 2019

Fra forslagsstiller Fra kommunen: 

Kontaktperson: Trond Petter Robertsen Kontaktperson: Daniel Høgtun 

Email: trond.petter.robertsen@gmail.com Daniel.hogtun@lyngen.kommune.no 

Om planforslaget 
Reguleringsområdet omfatter i hovedsak Fritids- og turistformål og museumsområde på 
Gamslett.  

Planforutsetninger 

3.1 Plantype 
Områderegulering jf. § 12-2 

X Detaljregulering jf. § 12-3 
Endring av reguleringsplan jf. § 12-14 

3.2 Planen vil erstatte gjeldende plan helt eller delvis 
X Kommuneplanens arealdel, vedtatt 12.02.2018, BFT22 

Reguleringsplan navn vedtatt dato 
Andre planer 
Andre vedtak 

3.3 Planforslaget vil samsvare med overordna plan 
X Ja 

Nei (følges opp med merknad) 
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2 

 Merknad: 
 
 

3.4 Det pågår annet planarbeid i tilgrensende områder  
 Ja (følges opp med merknad) 

X Nei  
 Merknad: 

 

3.5 Tiltaket berører rikspolitiske retningslinjer 
X Nei 
 Ja  
 Samordnet areal- og transportplanlegging 
 Verna vassdrag 
 Styrking av barn og unges interesser 
 Merknad: 

 
 
Kart 
Planfremstilling skal være digital etter SOSI standarden (SOSI versjon 4.3 eller nyere)med 
koordinatsystem WGS 84/Euref 89 sone 33. Det skal brukes oppdaterte kartgrunnlag i 
planarbeidet.  
 

Har kommunen tilfredsstillende kartgrunnlag for området som skal planlegges. 
X Ja  
 Nei (følges opp med merknad) 
 Merknad: Kartgrunnlag er foreløpig utilstrekkelig. Det arbeides med digitalt kart fra 

forslagsstiller. 
 
Kommunen og forslagstiller har sett over planområdet og foretatt en foreløpig avgrensning av 
planområdet som vist under. 
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Konsekvensutredninger 
Kommunen og forslagsstiller vurderer planen/tiltaket etter Forskrift om 
konsekvensutredninger og vurderer følgende; 
 

 Forlaget utløser krav om konsekvensutredning 
X Forslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning 
 Forslaget vil kunne utløse krav om konsekvensutredning. Kommunen må vurdere saken 

nærmere og vil gi tilbakemelding innen 2 uker. 
 Begrunnelse: 

 
 
Følgende lokale vedtekter og retningslinjer gjelder for planområdet: 

X Bestemmelser og retningslinjer i arealdel av kommuneplan 
 Bestemmelser i detaljplan, områdeplan 
 Andre kommunale vedtekter 
 Merknad: 

 
 

 
Felles behandling av reguleringsforslag og 

byggesøknad 
 
Behandling av reguleringsforslag og byggesak samkjøres 

 Ja (se krav om dokumentasjon ved innsending) 
X Nei 
 Begrunnelse: Det antas fra Lyngen kommunes side at planforslaget behandles i første 

omgang. Om tiltakshaver ønsker å få byggesak behandlet samtidig, så må Lyngen 
kommune og tiltakshaver gå igjennom dokumentkrav sammen. 

 
 
Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
 (Se rutine for varsling av oppstart side 47 i reguleringsplanveileder på 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/) 
 
 Adressat Ansvar Web/kontaktinfo 
REGIONALE / NASJONALE MYNDIGHETER 
 Fylkesmannen i Troms Landbruk, miljø, ROS www.fmtr.no 
 Troms fylkeskommune Kulturminner, plan www.tromsfylke.no 
 Norges vassdrags- og 

energidirektorat – region nord 
Vassdrag, skred og 
flom 

www.nve.no 

 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Mineraler, masseuttak www.dirmin.no 

 Kystverket Troms og 
Finnmark 

Havner, farleder mv www.kystverket.no 

 Statens Vegvesen Region 
Nord 

Riksveier www.vegvesen.no 
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 Fiskeridirektoratet Region 
Troms 

Fiskeri, oppdrett mv www.fiskeridir.no 

 Sametinget Kulturminner, samiske 
spørsmål 

www.samediggi.no 

  Reindrift www.reindrift.no 
REINBEITEDISTRIKTER 
 Ittunjarga Reindrift ittunjarga@gmail.com 
    
    
    
ANDRE LOKALE 
  Kraftnett www.tromskraftnett.no  
 Repr for barn og unge i  Ivaretar barn og unges 

interesser 
www.lyngen.kommune.no 
(politikk – 
levekårsutvalget) 

 Eldrerådet / Rådet for 
funksjonshemmede 

Eldres, 
funksjonshemmedes 
interesser 

www.lyngen.kommune.no 
(politikk – råd for 
folkehelse) 

 Ungdomsrådet  www.lyngen.kommune.no 
(politikk - ungdomsrådet) 

 GRUNNEIERE, NABOER  (egen liste) 
 LAG- OG FORENINGER  www.lyngen.kommune.no 

(kultur og fritid – lag og 
foreninger) 

 Andre   
 
 
Utredningsbehov – foreløpig vurdering 
Kommunen legger til grunn at planbeskrivelsen inneholder utredning/beskrivelse av alle 
relevante forhold som berører planområdet jfm regjernings Reguleringsplanveileder på 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/ (side 27-28) 
 
Beskrivelsene kommer som tillegg til en evnt konsekvensutredning etter gjeldende forskrift. 
 
 
 
Hovedtema 
 

x 1. Bakgrunn. Hensikt med planen, forslagsstiller, eierforhold 
 2. Foreligger krav om konsekvensutredning 
x 3. Beskrivelse av planprosessen 
x 4. Planstatus og rammebetingelser – vekt på avvik fra gjeldende overordnede 

planer 
x 5. Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold.1 
x 6. Beskrivelse av planforslaget.  

                                                 
1 Beliggenhet, arealbruk, stedskarakter, landskap, kulturminner, naturverdier, rekreasjonsverdi, landbruk, 
reindrift, trafikkforhold, barns interesser, sosial infrastruktur, universell tilgjengelighet, teknisk infrastruktur, 
grunnforhold, støyforhold, eksisterende ROS forhold, næring 
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x 7. Virkninger av planforslaget 
x 7.1 Overordnede planer 
x 7.2 Landskap 
x 7.3 Stedets karakter 
x 7.4 Form og estetikk 
x 7.5 Kulturminner, kulturmiljø og evnt. verneverdier 
x 7.6 Forhold til naturmangfoldi (redegjørelse for oppfølging av krav i 

naturmangfoldsloven §8-12) 
x 7.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
x 7.8 Uteområder 
x 7.9 Trafikkforhold 
x 7.10 Barns interesser 
 7.11 Sosial infrastruktur 
x 7.12 Universell tilgjengelighet 
x 7.13 Energibehov – energiforbruk 
x 7.14 Risiko og sårbarhetsanalyse 
x 7.15 Jordressurser, landbruk, reindrift annen primærnæring 
x 7.16 Teknisk infrastruktur 
 7.17 Økonomiske konsekvenser for kommune / andre offentlige 
x 7.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
x 7.19 Interessemotsetninger 
x 7.20 Avveining av virkninger 
 8. Konsekvensutredning 
 9. Innkomne innspill med forslagstillers vurdering 
  

 
Merknad: 
 
 
 

 
Krav til planforslaget ved innsending – innhold og 

materiale 
Forslagstiller er gjort kjent krav til planforslagets materiale. Kommunen foretrekker at 
forslaget sendes på digital form. 
 

x Planbeskrivelse (Digital word og PDF) 
x Plankart med tegnforklaring (PDF og på SOSI 4.3 eller nyere) 
x Planbestemmelser (Word) 
x Kopi av varsel med merknader (vedlegg til planbeskrivelsen) 
  
 Illustrasjonsmateriale som tydeliggjør planens virkning  

(3D illustrasjon, fotomontasje, skisser) 
  

 
Merknad: 
 

 

35



LYNGEN KOMMUNE 
 

 
 

7 

 
Kommunaltekniske anlegg 
Forslagstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og avløp som har 
betydning for tiltaket. 

 
 Tiltaket forutsetter utbygging/ utbedring av kommunaltekniske anlegg. Særskilte krav til 

utførelse gjelder. 
 Tiltaket vil utløse krav om utbyggingsavtale 

 
 
Kommunens foreløpige råd og vurderinger 
Gi også til kjenne særskilte behov for medvirkningsprosesser. 

• Mulighet for tilknytning på eksisterende vannverk, må vurderes av kommunen, når 
vannbehovet er avklart fra tiltakshaver 

• Kommunen bekrefter at det er krav for grunnundersøkelser 

 
 
Framdrift - saksbehandling 
Det er informert om saksgangen etter plan og bygningsloven. Forslagsstiller har selvstendig 
plikt til å sette seg inn i gjeldende lovverk. Utkast til framdrift gis med forbehold om 
tidspunkt for innsending, overholdelse av frister hos berørte parter og myndigheter og 
tidspunkt for kommunestyremøte. 
 
  
Forslagstillers planlagte dato for varsling Okt 2019 
Forslagstillers planlagte dato for oversendelse av forslag til kommunen Febr 2020 
Første gangs behandling antas gjennomført  
Frist for høring antas å bli satt til  
Andre gangs behandling antas gjennomført  
Endelig planvedtak antas å bli fattet i møte  
(Vi gjør oppmerksom på klagefrist)  

 
Materiell fra kommunen 
 
Følgende grunnlagsmateriale utleveres til forslagsstiller; 
 
I møte Ettersendes  

 x Møtereferat 
 x Grunnlagskart (faktureres jmf gjeldende gebyrregulativ) 
  Veiledningsmatriell 
 x Planbestemmelser for området / utskrift av gjeldende planer 
 x Standard naboliste 
  Annet: 
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VEDLEGG OG LINKER 

i Sjekkliste for oppfylling av krav i naturmangfoldsloven § 8 
Kunnsk
aps-
grunnla
get §8 

Hvilke økosystemer 
eller naturtyper 
berøres av planen? 

    http://www.dir
nat.no/kart/nat
urbase/ 

Hvilke arter berøres 
av planen? 

    http://artskart.
artsdatabanke
n.no/Default.a
spx 

Hvilke effekter vil 
planen ha på 
økosystemer, naturtyper 
og arter? 

     

Hvordan er tilstanden 
for de aktuelle 
økosystemer, og 
utviklingen i antall 
lokaliteter av 
naturtypene og 
bestandene på 
landsbasis og på 
stedet? 

    http://www.dir
nat.no/content
/500040724/N
aturindeks-
for-Norge-
2010 
 

Vil planen påvirke 
truete arter og/eller 
nær truete arter på 
Norsk rødliste for 
arter? 

    http://www.art
sdatabanken.n
o 

Vil planen påvirke 
truete naturtyper 
og/eller nær truete 
naturtyper på Norsk 
rødliste for 
naturtyper? 

    http://www.art
sdatabanken.n
o 

Vil planen påvirke 
utvalgte naturtyper 
eller prioriterte arter? 

    http://www.dir
nat.no/naturm
angfold/ 

Vil planen påvirke 
verneområder etter 
naturmangfoldsloven, 
marint beskyttede 
områder eller vernede 
vassdrag? 

    http://www.dir
nat.no/kart/nat
urbase/ 

Vil planen påvirke 
tilstanden i 
vannforekomster? 

    http://www.dir
nat.no/kart/va
nnmiljo/ 

Vil planen påvirke 
utvalgte 
kulturlandskap? 

    http://www.dir
nat.no/content
/324/Temakart
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-
kulturlandskap 

Vil planen påvirke 
miljøregistreringer i 
skog? 

http://www.sk
ogoglandskap.
no/temaer/milj
oregistrering_i
_skog 

Vil planen påvirke 
inngrepsfrie 
naturområder (INON) 

http://www.dir
nat.no/kart/ino
n/ 

Vil planen påvirke 
områder eller 
naturtyper som er 
spesielt verdifulle for 
naturmangfold 
Er det 
kunnskapsmangel om 
kvalitetene i 
området? Hvilke? 
Foreligger det faglige 
rapporter og 
utredninger eller 
erfaringsbasert 
kunnskap om det 
aktuelle området?  
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DERES REF:   | VÅR REF:   Tromsø, 2020-04-15 
DOKUMENTKODE: 10200-RIG-TILB-001_Hyttefelt Gamslett_rev01 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

 

HYTTEFELT GAMSLETT 
Tilbud grunnundersøkelser  
Viser til forespørsel i forbindelse med planarbeidet for hyttefelt ved Gamslett, Lyngen. 

Det er varslet oppstart for planarbeidet for hyttefelt ved Gamslett i Lyngen kommune. I den forbindelse 
krever NVE at det utarbeides en geoteknisk vurdering av områdestabiliteten. 

Multiconsult tilbyder å utføre grunnundersøkelsen og geoteknisk vurdering til fastpris på 80000kr (eksl. mva). 

Grunnundersøkelsen blir utført med geoteknisk borerigg og består av 2 dreietrykksonderinger og 1 prøveserie. 
Geoteknisk vurdering inneholder en vurdering av resultatet av grunnundersøkelsen samt en vurdering av 
områdestabiliteten. Vurdering tilfredsstiller NVE krav til dokumentasjon av områdestabilitet. Vurderingen 
inneholder ikke geoteknisk prosjektering. 

Dersom det finnes kvikkleire er det ønskelig å foreta flere sonderinger for å kunne flytte byggeplanen. Det kan 
utføres opp til 4 ekstra sonderinger. Hver sondering gir et tillegg i pris på 6000kr (eksl. Mva). 

Dersom det finnes kvikkleire eller sprøbruddsmateriale kan NVE eller kommunen stille krav om at det utføres 
en utredning av kvikkleiresonen avhengig av tiltakets størrelse. Denne utredning er ikke inkludert i tilbudet og 
vil evt. bli priset individuelt. 

Med forventet fremdrift i pågående oppdrag kan feltarbeidet utføres i løpet av 3 uker. Geoteknisk 
vurdering kan foreligge 4 uker etter endt feltarbeid.  

 

Oppdraget utføres med følgende forutsetninger: 

• Det forutsettes at oppdragsgiver har tillatelse til kjøring med borerigg på eiendommen og at det er 
fremkommelighet for borerigg. 

• Multiconsult tar ikke ansvar for evt. skade på ledninger/rør i grunnen som ikke kan påvises ved 
vanlig gravemelding til Geomatikk og kommune. 

• Reparasjon av vegbanen/terreng etter grunnboringen utføres av oppdragsgiver. Dersom 
Multiconsult skal gjøre dette faktureres dette etter medgått tid og faktiske utgifter. 

 

Kvalitetssikring: 

Oppdraget vil bli kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med 
prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001-2008. 
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HYTTEFELT GAMSLETT  multiconsult.no 

Tilbud grunnundersøkelse  

 

 

10200-RIG-TILB-001_Hyttefelt Gamslett_rev01.docx 2020-04-15 Side 2 av 2 

Oppdragsbetingelser: 

Vedlagte "Oppdragsbetingelser for Multiconsult AS" forutsettes lagt til grunn for oppdraget. 

Dersom De er enig i de angitte forutsetninger for oppdraget, anmodes De om å kontrasignere en kopi av 
foreliggende tilbudsbrev og returnere det til Multiconsult. 

Vi håper vårt tilbud er interessant og ser fram til å høre fra Dem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 

       
Tore Braaten      Bjarke Gregers-Jensen 
Seksjonsleder Grunnundersøkelser FE Nord   Gruppeleder Datarapportering FE Nord 

 

 
Vedlegg : Oppdragsbetingelser  
 

   

Aksept/bestilling: 

 

……………………………………………………… 

oppdragsgiver 

Sted og dato: ……………………den, ……………. 
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19.4.2020 Gmail - Grunnundersøkelser Svensby-Gamslett

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c75ec25a5d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-4801119934283393790&simpl=msg-a%3Ar-4801… 1/1

Trond Petter Robertsen <trond.petter.robertsen@gmail.com>

Grunnundersøkelser Svensby-Gamslett
Trond Petter Robertsen <trond.petter.robertsen@gmail.com> 15. april 2020 kl. 15:42
Til: "Gregers-Jensen, Bjarke" <bjarke.gregers.jensen@multiconsult.no>

Takk for det

Da oppfatter jeg at så lenge det ikke avdekkes kvikkleier vil en kunne legge til grunn denne grunnundersøkelsen som
godt nok bekreftelse ovenfor NVE - for hele det avmerkede område under?

tpr

[Sitert tekst skjult]
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19.4.2020 Gmail - Grunnundersøkelser Svensby-Gamslett

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c75ec25a5d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1664061656968366208&simpl=msg-f%3A1664061… 1/1

Trond Petter Robertsen <trond.petter.robertsen@gmail.com>

Grunnundersøkelser Svensby-Gamslett
Gregers-Jensen, Bjarke <bjarke.gregers.jensen@multiconsult.no> 15. april 2020 kl. 19:47
Til: Trond Petter Robertsen <trond.petter.robertsen@gmail.com>

Hei,

Det er korrekt. De to sonderinger ved sjøen er i utgangspunktet nok. Dersom det finnes kvikkleire i disse
kan vi ta opp �l 4 sonderinger i �llegg for at finne et område uten kvikkleire. Den vurderingen vi skriver
vil da kun omhandle områdestabilitet for området uten kvikkeleire.

Med vennlig hilsen
 

BJARKE GREGERS-JENSEN
Gruppeleder Datarapportering | Geoteknikk | FE Nord

(+47) 46 90 49 46 | bjarke.gregers.jensen@multiconsult.no
www.multiconsult.no

Mul�consult

Fra: Trond Pe�er Robertsen <trond.petter.robertsen@gmail.com>
Sendt: onsdag 15. april 2020 15:42
[Sitert tekst skjult]
 
[Sitert tekst skjult]
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/294 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 08.05.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Lyngen næringsutvalg 04.06.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - AMG Ressurs AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsfondet - AMG Ressurs AS 

 

 

 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 85.000. 
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken  
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Amg Ressurs as har over en tid jobbet med et konsept for å kunne skape en verdiproduksjon 
gjennom et maskinelt uttak av metaller i fra kasserte kabler. Dette dreier seg i hovedsak om kobber  
og aluminium, med gummi eller plast som restfraksjon. Forretningsideen er i hovedsak innkjøp av 
kasserte babler, industriell produksjon med tanke på separering av de ulike fraksjonene og salg av 
metallene i fra prosessen til smelteverksindustri i eksportmarkedet. Prosessen er tiltenkt lokalisert på 
Furuflaten i Lyngen kommune. 
 
Søker har tidligere gjort markedsundersøkelser som viser at mengde råstoff i det nevnte markedet er 
tilstrekkelig til at det forsvarer investeringer og drift av et tenkt anlegg som gjør en spesialisert 
verdiskapning av nevnte råvare/prosess. 
 
Prosjektet tar sikte på oppsett og igangkjøring av en produksjonslinje som tar i mot nevnte råstoff og 
omdanner dette til ferdige fraksjoner for sluttbrukere, det vil si plast og gummifraksjoner til 
varmegjenvinning og forskjellige metaller til forskjellige typer smelteverksindustri. Ved at man har 
en"endestasjon" for en spesiell type avfall, kan man tilby avfallselskaper, entreprenører o.l. en 
regionalløsning for deres avfall eller produksjons overskudd. Det langsiktige målet må væregjennom 
å tilby sluttbrukerløsning, som innenfor vår region tar stadig større del av markedet for kasserte 
kabler som IKKE regnes som miljøfarlig avfall. Prosjektets lokale "problemløsning" vil gi en meget 
konkurransedyktig miljøprofil pga. transportbesparelser kontra dagens løsninger. 
 
Innsatsen bør ha som mål og på sikt lage 2-3 arbeidsplasser innenfor selve produksjonen som 
prosessen innbefatter. Det skal være mulig innen en viss tidshorisont å legge seg på en stabil 
omsetning rundt 10 millioner om det lykkes teknisk, og man får gehør i leverandørmarkedet for de 
mulighetene som prosjektet skaper. 
 
 
Vurdering  
Et godt tiltak som på sikt kan gi 2-3 arbeidsplasser med miljøprofil på Furuflaten. 
Det er gjort en betydelig mengde arbeide i forkant i form av tester og undersøkelser og prosjektet 
virker å være godt forankret og gjennomarbeidet.  
 
Konklusjon  
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, samt 
gjeldende praksis ved lignende saker innenfor fiskerinæringen, vedtar Næringsutvalget å støtte 
tiltaket med 85.000. 
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0005 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Kabel granulering.

Kort beskrivelse

Støtte til investeringer i produksjonslinje for gjenvinning av metaller i kasserte kabler.

Prosjektbeskrivelse

Amg Ressurs as har over en tid jobbet med et konsept for å kunne skape en verdiproduksjon gjennom et 

maskinelt uttak av metaller i fra kasserte kabler. Dette dreier seg i hovedsak om kobber og aluminium, med 

gummi eller plast som restfraksjon. Forretningsideen er i hovedsak innkjøp av kasserte babler, industriell 

produksjon med tanke på separering av de ulike fraksjonene og salg av metallene i fra prosessen til 

smelteverksindustri i eksportmarkedet. Prosessen er tiltenkt lokalisert på Furuflaten i Lyngen kommune.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Amg Ressurs as

Org.nr:921129769
Industriveien 2

9062 FURUFLATEN

95049321

Kontakt-
person 

Are Grønvoll Grønnvollveien 74

9062  FURUFLATEN

95049321

Prosjekt-
leder

Are Grønvoll Grønnvollveien 74

9062  FURUFLATEN

95049321

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Gjenvinning av kasserte produkter er en selvfølgelig del av morgendagens sirkulære økonomi. Amg 

Ressurs ønsker å spesialisere seg på en sektor av det som i dag går under betegnelsen 

produksjonsavfall eller produksjons overskudd. Det finnes i det Nord Norske markedet en betydelig 

mengde av kasserte kabler som følge av sanering eller som rester etter nybygg eller f.eks 

samferdselsprosjekter osv. Dette er i dag en råvare som enten sendes til prosessindustri i andre deler 

av Norge, eller går på eksport som en ubearbeidet råvare til gjenvinning. Jeg har tidligere gjort 

markedsundersøkelser som viser at mengde råstoff i det nevnte markedet er tilstrekkelig til at det 

forsvarer investeringer og drift av et tenkt anlegg som gjør en spesialisert verdiskapning av nevnte 

råvare/prosess.
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Prosjektmål

Prosjektet tar sikte på oppsett og igangkjøring av en produksjonslinje som tar i mot nevnte råstoff og 

omdanner dette til ferdige fraksjoner for sluttbrukere, det vil si plast og gummifraksjoner til 

varmegjenvinning og forskjellige metaller til forskjellige typer smelteverksindustri. Ved at man har en 

"endestasjon" for en spesiell type avfall, kan man tilby avfallselskaper, entreprenører o.l. en regional 

løsning for deres avfall eller produksjons overskudd. Det langsiktige målet må være gjennom å tilby 

sluttbrukerløsning, som innenfor vår region tar stadig større del av markedet for kasserte kabler som 

IKKE regnes som miljøfarlig avfall. Prosjektets lokale "problemløsning" vil gi en meget 

konkurransedyktig miljøprofil pga. transportbesparelser kontra dagens løsninger. Leverandørene vil 

hovedsaklig komme i fra bedriftsvare markedet med en relativt grei oversikt over aktørene. Dette vil 

gi gode muligheter for prosjektet til å anslå sin markedsandel med tanke på vekst eller 

stagnasjon/tilbakegang.

Forankring

Fylkesmannens miljøvernavdeling har etter forespørsel i fra meg, og etter å ha måttet gå videre til 

miljøverndirektoratet for å avdekke dette, besvart min henvendelse med at det prosjektet jeg 

beskriver ikke trenger særskilt tillatelse for å kjøpe inn kasserte kabler til videre prosessering. Dette 

innebærer at det ikke er behov for en særskilt utslippstillatelse fra det offentlige. Videre er det søkt 

om, og fått innvilget brukthandlerbevilgning i fra politiet. Etter mitt syn treges det ikke noen videre 

godkjenning i fra det offentlige, og i å med at dette faller inn under ordinær produksjon uten videre 

tillatelser, faller dette inn under de reguleringsplanene som omfatter Industriveien 2 på Furuflaten.

Prosjektorganisering

Prosjektet er startet opp og vil bli drevet frem av meg, Are Grønvoll. I 1992 var jeg med på å starte opp 

Akva-Ren as, og var med selskapet gjennom dets vekst i fra 0 til 60 millioner i årlig omsetning inntil det ble solgt 

i 2016/17. Jeg mener at den kunnskapen om drift, prosess og tekniske løsninger jeg gjennom disse år har 

ervervet meg gir meg den nødvendige innsikt til å være i stand til å gjennomføre dette prosjektet.

Samarbeidspartnere

Det ble høsten 2018 tatt kontakt med Svensk Kabel Återvinning AB som ligger 10 mil vest for Stockholm. Det ble

avlagt et besøk for å skape en relasjon til grunnleggeren Ingmar Øhman. Vi hadde begge en oppfatning av at vi 

ikke ville konkurrere i de samme markedene, slik at han gjerne deler av sin knowhow og at vi kan ha en viss 

form for samarbeid. Slik det ser ut nå, vil denne bedriften i år prosessere over 1000 tonn med kabler, så dette 

begynner å bli en betydelig aktør i det Svenske markedet. Vi er enige om at han til å begynne kjøper inn mine 

ferdigprodukter for videre salg til smelteverksindustri i midt og sør Sverige. Det er for meg ingen hemmelighet 

hvem disse kundene er og det koster en del og bruke hans tjenester, men dette gjør at man i første fase av 

prosjektet kan konsentrer seg om råvaremarkedet og produksjon og slipper å bruke energi på krav om volum 

ved leveransene, reklamasjoner og lignende.

Aktiviteter

Prosessen består av 2 hoved komponenter. Først en grovkvern som maler opp kablene til biter mellom 2 og 5 

cm. deretter må disse over i en finkvern, også kalt granulator som maler ned bitene til millimeterstørrelse og 

deretter sorter plast/gummi i fra metallene. Det er allerede investert i begge forannevnte kverner, ca. 400 000,- 

kroner. Det må i tillegg bygges og monteres et transport og tanker for dosering av råstoffet i mellom kvernene. 

Søknaden om finansiering omhandler utstyret som må bygges mellom kvernene for å lage en selvgående 

prosesslinje.
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Målgrupper

Målgruppene er på leverandørsiden avfallselskaper, elektro og øvrige entreprenører, kraftselskaper, 

saneringselskaper samt øvrige bedrifter som innehar råvarer for min produksjon. På salgsiden er 

målgruppene de som kan benytte seg av restfraksjonen (forbrenningsanlegg) samt 

smelteverksindustri.

Resultat

Innsatsen bør ha som mål og på sikt lage 2-3 arbeidsplasser innenfor selve produksjonen som prosessen 

innbefatter. Det skal være mulig innen en viss tidshorisont å legge seg på en stabil omsetning rundt 10 millioner 

om det lykkes teknisk, og man får gehør i leverandørmarkedet for de mulighetene som prosjektet skaper.

Effekter

På kort sikt ser det ut som at bedriften har tilgang til en levedyktig mengde med råstoff i det tenkte 

leverandørmarkedet. Dog kan man aldri sikre seg i mot at noen aktører vil sette i gang å presse prisene inn i 

gråsonen for lønnsom drift. Så lenge disse er geografisk fjerne, vil det tale til vår fordel at disse vil måtte foreta 

et høyere karbonutslipp for å få frem råvarene. Prosjektet kan om nødvendig ned skalere kostnader for å møte 

konkurranse.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Arbeidet med innkjøp av utstyr og materialer starter opp primo mai med tanke på at produksjonen skal fungere 

for fullt ultimo november dette år.

Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Elektriske montasjer   45 000   45 000

Innkjøp av transportband 
og materialer/utstyr   100 000   100 000

Kostnader lønn/innkjøp 
av sveisetjenester   25 000   25 000

Sum kostnad 170 000 170 000

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Egenfinansiering Amg 
ressurs as   85 000   85 000

Lyngen kommune   85 000   85 000

Sum finansiering 170 000 170 000

Geografi

1938-Lyngen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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