
 

 

 

Lyngen kommune  

 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: XLyngen, Nord-Lenangen 

Dato: 09.09.2020 

Tidspunkt: 09:00 – 13:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Lars Tore Larssen Medlem SHL 

Frode Hansen Leder AP 

Charlotte Christensen Medlem LTL 

Karina Mikkelsen Nestleder SP 

Signar Sigvaldsen Medlem Lyngen næringsforening 

Mads F Kvien Medlem Lyngen næringsforening 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Tore Aronsen Medlem Lyngen næringsforening 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Stephan Hoffmann Jan Tore Aronsen Lyngen næringsforening 

   

 

Merknader 

Innkalling og saksliste godkjent med flg tilleggssaker: 

- Retningslinjer for økonomisk støtte til geotekniske undersøkelser 

- Fremdrift og finansiering av strategisk næringsplan og strategisk reiselivsplan 

 

Mads Fagerborg Kvien valgt til å skrive under protokollen (foreslått i ettertid – avglemt på 

møtet) 

 

Svein Eriksen orienterte om dagsaktuelle saker fra næringslivet og administrasjonen inkl status 

i næringsfondet, jfr saksliste. 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frode Karlsen Rådmann (første del av møtet) 

Svein Eriksen Leder for Utviklingsavdelingen 

 

 



 

 

 

Nord-Lenangen 09.09.20 

 

 

 

Frode Hansen 

Leder        Mads Fagerborg Kvien 

 

 

 

 

 

Svein Eriksen 

Leder utviklingsavdelingen 

  



 

 

                                        Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd-Magne 

Mortensen 

 2020/326 

PS 27/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - etablering 

av salgsvogn for syrisk mat - Abou Rass syrisk 

mat 

 2020/546 

PS 28/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen 

Resort AS 

 2020/465 

PS 29/20 Søknad om støtte fra næringsfondet - Nils Einar 

Samuelsen 

 2020/474 

PS 30/20 Retningslinjer for økonomiske støtte til 

geotekniske undersøkelser 

 2020/263 

PS 31/20 Fremdrift og finansiering av strategisk 

næringsplan og strategisk reiselivsplan 

 2017/41 

 

 

Det ble gitt orientering om flg saker: 

- Orientering om likviditetstilskudd tildelinger (unntatt off.) 

- Orientering om vedtak i kommunestyret vedrørende næringsfondet og likviditetstilskudd 

- Orientering om tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 

- K-sak 84/20: sak om retningslinjer for grunnboringer; -Kommunestyret ber om å få denne 

saken tilbake med forslag til retningslinjer 

- Delegerte saker fra næringsfondet, Bondens Marked 

- Orientering om andre relevante saker, herunder orientering om nye virksomhetsplaner i 

Lyngen, sentrumsplan, North Star Holding, mm 

 
 

Videre bli det gitt flg presentasjoner: 

- Fred Skogeng orienterte om fiskerinæringa i Lyngen  

- Berit Utsi orienterte om reindriftsnæringa i Lyngen  

 

Næringsutvalget ble enig om å se på muligheten for å hjelpe reindriftsnæringen med flg: 

- benytte pram istedenfor trailer 

- info til reiselivet om kalving og opprette kommunikasjonsveier der  

- se på muligheter for slakteri 

- se på muligheter for et prosjekt som går på bruk av ny teknologi på gjeting og sporing av     

  rovdyr 

 

 
 
 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/326 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 01.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/20 Lyngen næringsutvalg 09.09.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd-Magne Mortensen 

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 Finansieringsplan til ny flytebrygge 

2 Søknad om støtte fra næringsfondet - Odd-Magne Mortensen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 09.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4407 3255 14701   60.000 

 

 

 

 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4407 3255 14701   60.000 

       

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Søker skal i samarbeide med med-etablerer etablere en flytebrygge på Lyngseidet. Denne skal 

legge til rette for at søker kan fortsette i fiskeryrket i forvisning om at båten kan fortøyes trygt. 

Samlet er investeringene på 350.000 hvorpå det søkes om 60.000 til delfinansiering av søkers 

andel. 

 

Vurdering 

Lyngen kommune har et begrenset antall fiskere tilknyttet kommunesenteret. Og det har i liten 

grad tidligere vært tilrettelagt for fiskeri i denne delen av kommunen, gjennom havner og andre 

tilrettelegginger. Vi ser derfor dette som en god tilrettelegging og ber søker vurdere om det kan 

være aktuelt å samarbeide med andre fiskere lokalt som har samme behov. 

 

 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 

har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 60.000. 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/546 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 02.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

27/20 Lyngen næringsutvalg 09.09.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - etablering av salgsvogn for syrisk mat - 

Abou Rass syrisk mat 

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 - etablering av salgsvogn for syrisk mat - Abou Rass 

syrisk mat 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 09.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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 

2020 4407 3255 14701   50.000 

 

 



 

 

 

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 

2020 4407 3255 14701   50.000 

       

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Abou Rass planlegger oppstart av serveringsvirksomhet i Lyngen, gjennom etablering av 

salgsvogn for syrisk mat, i kombinasjon med norske retter. 

Han har undersøkt hva slags utstyr som skal til og ser for seg samlede investeringer på 150.000. 

100.000 av dette er egenkapital. Grunder ser for seg at også andre familiemedlemmer vil delta i 

bedriften. Selskapet trenger tillatelse fra grunneier for oppstillingsplass og har søkt om 

serveringsbevilling. 

 

 

Vurdering 

Positivt tiltak fra aktiv og initiativrik grunder. Foreløpig jobber han også i industrien i Lyngen. 

Gjennom flere møter har vi bistått vedkommende med etablering av selskap, hvilke lover og 

regler som gjelder og vi har stor tro på at dette vil lykkes. Tiltaket skaper mangfold og er 

positivt for bygda. 

 

 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder om de foreliggende 

planer, har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 50.000. 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/465 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 31.08.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

28/20 Lyngen næringsutvalg 09.09.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Resort 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 Skisser lagerhus AuroraSpirit2020 

2 Fasader Layout 

3 budsjett 

4 Snitt A Layout 

5 Plan 1 

6 Søknad om støtte fra næringsfondet - Lyngen Resort AS 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 09.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4407 3255 14701   150.000 

       

 

 



 

 

Rådmannens innstilling 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 150.000. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4407 3255 14701   150.000 

       

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

Lyngen Resort skal føre opp et nytt bygg som vil fungere både som lagerlokale og samtidig 

inngå i opplevelsestilbudet tilrettelagt for reiseliv og Lyngens egne bedrifter og befolkning. 

Anlegget føres opp i vikingstil og skal leies ut til Aurora Spirit Destillery. Søker opplyser at 

bygget vil bli en turistattraksjon i seg selv og skal benyttes til å utvikle reiselivsrelaterte 

produkter med guiding, events, smaking, osv. 

 

Samlede investeringer er på 5.938 millioner og det søkes om støtte fra Lyngen kommune på 

300.000. I samtale med søker opplyses det at hovedbygget er finansiert, men at det søkes om 

tilleggsmidler som øke tilretteleggingen og slik sett skape en attraksjon i bygget. 

 

Vurdering 

Tiltaket er spennende og vil bidra til å løse lagringsproblemet for Aurora Spirit. Samtidig vil 

anlegget i seg selv utsmykkes, lyssettes, lydsettes og tilrettelegges på en slik måte at man her 

skaper en tilleggsattraksjon til Aurora Spirit. Nybygget er sikret tilstrekkelige leieinntekter fra 

første driftsdag. 

Søker har ved tidligere anledning dokumentert god evne til gjennomføring og verdiskapning. 

Dette vil også være et tiltak som skaper oppmerksomhet om Lyngen kommune og slik sett 

bidrar til å markedsføre kommunen og regionen på en god måte. 

 

 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder og de foreliggende planer, 

har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 150.000. 

 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/474 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 31.08.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/20 Lyngen næringsutvalg 09.09.2020 

 

Søknad om støtte fra næringsfondet - Nils Einar Samuelsen 

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 - Nils Einar Samuelsen 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 09.09.2020  

 

Behandling: 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 

Vedtak: 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 80.000. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4407 3255 14701   80.000 

       

 

 

 

 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

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

Næringsutvalget å støtte tiltaket med 80.000. 

 

Budsjettdekning: 

 

Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 

2020 4407 3255 14701   80.000 

       

 

 

Saksopplysninger 

Generelle opplysninger om saken 

3 samarbeidende bønder planlegger investering i ny slåmaskin. Samlede investeringer er på 

200.000. I samtale med søker opplyses det at denne investeringer ikke dekkes av Innovasjon 

Norge.  

 

 

Vurdering 

Landbruk er viktig i Lyngen. Spesielt ønskes samarbeide om utstyr og arbeide velkommen, dette 

bidrar til lavere driftskostnader og mer effektiv produksjon. Vi har i vurderingen av beløp lagt til 

grunn 40% finansieringsandel fra Næringsfondet. Det antas at salg av eksisterende utstyr også 

vil kunne bringe inn delfinansiering. 

 

 

Samlet konklusjon 

Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 

«Vedtekter for kommunalt næringsfond», samtaler med prosjektleder om de foreliggende 

planer, har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 80.000. 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2020/263 -6 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 17.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

30/20 Lyngen næringsutvalg 09.09.2020 

 

Retningslinjer for økonomiske støtte til geotekniske undersøkelser 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 09.09.2020  

 

Behandling: 

Forslag fra næringsutvalget: 

Næringsutvalget anbefaler følgende retningslinjer: 

 - støtte med inntil 40% av geotekniske undersøkelser, begrenset opptil 40.000. 

-  støtten gjelder kun næringssaker  

-  støtten gjøres avhengig av at hovedprosjekt blir gjennomført.  

 

Det ble votert over forslaget. 

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer sitt eget forslag til retningslinjer. Enst 

 

Vedtak: 

Retningslinjer: 

 - støtte med inntil 40% av geotekniske undersøkelser, begrenset opptil 40.000. 

-  støtten gjelder kun næringssaker  

-  støtten gjøres avhengig av at hovedprosjekt blir gjennomført.  

 

 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Saksopplysninger 

Det vises til K-sak 84/20 (geotekniske undersøkelser) ble sendt tilbake fra kommunestyret med 

anmodning om å utarbeide retningslinjer. 

 

 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 

 

  



 

 

 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2017/41 -30 

Arkiv: 131 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 17.09.2020 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/20 Lyngen næringsutvalg 09.09.2020 

 

Fremdrift og finansiering av strategisk næringsplan og strategisk 

reiselivsplan 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 09.09.2020  

 

Behandling: 

Forslag fra næringsutvalget:  

Det ble i tidligere møte besluttet å innvilge 50.000 til innleie av person for prosjektledelse 

rullering av strategisk næringsplan. Dette arbeidet vil starte opp i løpet av 3. kvartal. Tilsvarende 

vil strategisk reiselivsplan rulleres og dette arbeidet bør starte opp i høst. Administrasjonen 

kommer tilbake med forslag til fremdrift og prosess evt. bevilgninger til prosjektgjennomføring.  

 

VEDTAK: 

Lyngen næringsutvalg tiltrer sitt eget forslag til vedtak. Enst 

Vedtak: 

Det ble i tidligere møte besluttet å innvilge 50.000 til innleie av person for prosjektledelse 

rullering av strategisk næringsplan. Dette arbeidet vil starte opp i løpet av 3. kvartal. Tilsvarende 

vil strategisk reiselivsplan rulleres og dette arbeidet bør starte opp i høst. Administrasjonen 

kommer tilbake med forslag til fremdrift og prosess evt. bevilgninger til prosjektgjennomføring.  

 

 

 

 



 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Saksopplysninger 

 

 


