Møte nr. 3/2019

MØTEINNKALLING
Utviklingsutvalget
Utviklingsutvalget holder møte den 02.05.2019 klokka 10:00 på kommunestyresalen,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Randi Solli Pedersen

Nestleder

Ingar Eira

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Jan Edvard Nilsen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78 41 55 55, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og på kommunens
hjemmesider.

Kvalsund 23.04.2019

Randi Solli Pedersen
Leder
(sign.)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN
17/19

19/347
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 14.03.2019

18/19

18/818
GBNR: 9/9 KLAGE PÅ VEDTAK 3/19

19/19

18/616
GBNR: 8/388 KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK FRA RBD 22

21/19

19/339
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE EINAR
JULIUSSEN, TILSKUDD TIL NY FRYSEMASKINERI

22/19

19/340
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, TILSKUDD TIL KJØP AV BYGG

23/19

19/341
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, UTGIFTSDEKNING TIL
FORPROSJEKT REISELIV

Sak 17/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Mari Stevning Bekken

Arkivsaksnr.:

19/347

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/19

02.05.2019

Utviklingsutvalget

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL UU 14.03.2019

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 14.mars 2019 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll UU 14.03.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 14.mars 2019.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra utviklingsutvalgets møte 14.mars 2019 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 18/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Hanne Åsli

Arkivsaksnr.:

18/818

Arkiv: G/BNR 9/9

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

3/19

Utviklingsutvalget

31.01.2019

18/19

Utviklingsutvalget

02.05.2019

GBNR: 9/9 KLAGE PÅ VEDTAK 3/19

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
-

Saksframlegg til Utviklingsutvalget møte 31.01.2019
Melding om politisk vedtak, 07.02.2019
Klage på politisk vedtak saksnr: 18/818-3/19 fra Reinbeitedistrikt 22 Fiettar,
27.02.2019
Tilsvar på Reinbeitedirstrikt 22 Fiettar sin klage, 25.03.2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Saken gjelder
Kvalsund kommune innvilget i vedtak den 31.01.2019 dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for anleggelse av vei på eiendom 9/9. Vedtaket ble
27.02.2019 påklaget av reinbetedistrikt 22 Fiettar (RBD 22). Klagen legges frem for
Utviklingsutvalget med forslag om at klagen tas til følge.

Sak 18/19

Sakens bakgrunn
Tiltakshaver fremmet søknad om dispensasjon 19.09.2018 fra kommuneplanens
arealdel for å anlegge vei på 65 meter fra hovedvei med parkering i enden. Det ble
04.10.2018 sendt anmodning om høringsuttalelse. RBD 22 gikk på prinspielt grunnlag
imot anleggelse av vei i LNF området, slikt omsøkt. Også landbrukskontoret i
Kvalsund kommune er negativ til anleggelse av vei som anvist på kartet.
Veien skal anlegges på gnr. 9, bnr. 9 i Kvalsund kommune. Eiendommen har et areal på
totalt 375,7 daa. Av dette er 8,2 daa kategorisert som fulldyrka mark, 3,0 daa er
kategorisert som overflatedyrka mark, 8,6 daa er kategorisert som innmarksbeite, 354,5
daa er kategorisert som annet markslag.
Området som veien skal anlegges på er kategorisert som annet markslag.
Saken skulle opp til politisk behandling 31.01.2019. Rådmannens tilrådning var at
saken skulle avslås:
«I medhold av plan – og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at
søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å få bygge 65 meter
vei fra hovedvei med parkering i enden på eiendom 9/9 i Kvalsund kommune
avslås.
Utvilkingsutvalget anser at hensynet bak bestemmelsene i kommunplanens
arealdel blir vesentlig tilsidesatt. Begrunnelsen for dette er planområdet LNFgenerelt er et område som ikke tillater noen form for bebyggelse eller tiltak, med
unntak av utvidelse av eksisterende bebyggelse. Å anlegge vei på 65 meter med
snuplass i enden for tilførsel til en fritidsbolig anses å vesentlig tilsidesette
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra.
Videre vurderes det som tungtveiende at det foreligger to negative uttalelser fra
regionale myndigheter med hensyn til veien.»
Utviklingsutvalget behandlet saken i møte 31.01.2019, og følgende vedtak ble fattet:
«I medhold av plan og bygningsloven § 19-2 vedtar Utviklingsutvalget at søknad
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å få bygge 65 meter vei fra
hovedvei med parkering i enden på eiendom 9/9 i Kvalsund kommune innvilges.
Dette begrunnes med at dette vil avhjelpe trafikale forhold i området og
opprettholde trafikksikkerheten for trafikantene.»

Sak 18/19

Reinbeitedistrikt 22 Fjettar klaget på vedtaket 27.02.2019. I klagen framkommer det
bl.a. at:
«Fjettars reinbeiteområder i Kvalsnd kommune er under hardt press fra
utbyggingstiltak. Når beitelandet forsvinner bit for bit, mister reineiere i
reinbeitediskriktet sitt næringsgrunnlag og inntekt. Derav er ulempee ved dette
vedtaket klart større enn fordelene. I dette vedtaket settes hensynene bak
bestemmelsene om LNF området til side.
Dispensasjonsvedtaket er i strid med plan- og bygningsloven § 3-1 c) da vei
bygging forringer beitelandet og ødelegger naturgrunnlaget for samisk
næringsuttvelse.
Dispensasjonsvedtaket er uheldig da det skaper presedens for dispensasjoner til
vei utbygging i LNF området.»
Tiltakshaver fikk anledning til å uttale seg om klagen. Tiltakshaver har følgende
kommentar til klagen fra RBD 22, datert 25.03.2019;
«Området der det er planlagt vei er ikke særlig egnet yil beiteland pha fjell og
myr. Fiettar reinbiteområde bruker området kun en uke på høsten når de flytter
fra sommerbeite til vinterbeite. Det området der veien er planlagt vil ikke
utgjøre noen innskrenkinger for reinbeitedistriktet.
Fylkesmannen sier også i sin uttalelse at kommunen må legge til rette for å
imøtekomme befolkningens ønsker om adkomst og parkerung til hyttene. De har
ingen merknader til at dispensasjon innvilges.»

SAKSVURDERING:
Et vedtak om byggetillatelse er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller annen med
rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. En høringsinstans vil som utgangspunkt ha
full adgang til å klage da denne som regel anses å ha rettslig klageinteresse. Dersom man har
en annen tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert tilfelle om vedkommende har klagerett.
Klagers interesse i saken må være av slik art og styrke at det er rimelig å gi klagerett.

Det framgår av mottatt klage fra RBD 22 at områdene i Kvalsund er under hardt press
fra utbyggingstiltak. Når beitelandet forsvinner mister reineierne i distriktet sitt
næringsgrunnlag og inntekt. På bakgrunn av dette mener RBD 22 at ulempene ved
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vedtaket er klart større enn fordelene. Følgelig burde det ikke vært innvilget
dispensasjon.
Tiltakshaver mener på sin side at «området der det er planlagt vei ikke er særlig egnet
til beiteland pga fjell og myr. Fiettar reinbiteområde bruker området kun en uke på
høsten når de flytter fra sommerbeite til vinterbeite. Det området der veien er planlagt
vil ikke utgjøre noen innskrenkinger for reinbeitedistriktet.»
Utviklingsutvalget begrunnet vedtak 3/19 om innvilgelse av vei i med at det vil
avhjelpe trafikale forhold i området og opprettholde trafikksikkerheten for trafikantene.
Det framgår ikke av Utviklingsutvalget sitt vedtak at det er foretatt en vurdering med
hensyn til om fordelene er klart større enn ulempene jf. Pbl. 19-2 annet ledd 2 vilkår.
Med bakgrunn i at det ikke er foretatt en vurdering med hensyn til om fordelene er klart
større enn ulempene i dispensasjonsvedtaket, og dette er påklaget fra RBD 22, gjøres
vurderingen nedenfor.
Vurdering av fordeler og ulemper
I klagen har RBD 22 opplyst at fordelene ved å dispensere ikke er klart større enn
ulempene.
Utviklingsutvalget begrunnet vedtaket om vei med at «veien vil avhjelpe trafikale
forhold i området og opprettholde trafikksikkerheten for trafikantene». Dette må
vurderes opp mot ulempene ved å gi dispensasjon.
Å anlegge avkjørsel vil kunne avhjelpe trafikale forholdene med hensyn til parkering
og opprettholde trafikksikkerheten. Bygningsmyndigheten kan til tross for dette ikke se
at å anlegge vei på 65 meter er ett nødvendig tiltak for å oppnå dette.
Med bakgrunn i vegvesenet sin uttalelse foreslås det mindre inngripende tiltak for å
ivareta trafikksikkerheten med hensyn til parkering. Vegvesenet foreslår «at det lages
en avkjørsel til en parkeringsplass som plasseres utenfor vegens sikkerhetssone
(sikkerhetssonen er 6 meter + lengde på grøfteskråning)». Ved å følge vegvesenets
anbefaling vil tiltakshaver få tilfredstilt sitt behov med hensyn til trafikksikker
parkering med hensyn til av og på lasting.
En slik løsning vil med bakgrunn i bygningsmyndighetenes vurdering være ett mindre
inngripende tiltak enn en 65 meter lang vei. Dette vil kunne begrense at reineierne i
reinbeitedistrikt mister sitt næringsgrunnlag og inntekt.
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Med bakgrunn i dette anses ulempene ved å anlegge vei på 65 meter for å ivareta
trafikksikkerheten som klart større enn fordelene etter en samlet vurdering.

Rådmannens tilråding:
I medhold av forvaltningsloven § 33 vedtar Utviklingsutvalget at klage fra
reinbeitedristrikt 22 Fiettar på vedtak 3/19 om dispensasjon tas til følge.
Begrunnelsen for dette er at å anlegge en 65 meter lang vei for å ivareta
trafikksikkerheten er ett vesentlig inngrep i LNF området med hensyn til reineierne.
Særlig med hensyn til at statens vegvesen har foreslått en alternativ løsning som vil gi
et betydelig mindre inngrep i LNF området.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 19/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Hanne Åsli

Arkivsaksnr.:

18/616

Arkiv: G/BNR 8/388

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

31/18

Utviklingsutvalget

06.09.2018

2/19

Utviklingsutvalget

31.01.2019

19/19

Utviklingsutvalget

02.05.2019

GBNR: 8/388 KLAGE PÅ POLITISK VEDTAK FRA RBD 22

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
Ingen vedlegg

SAKSOPPLYSNINGER:
Saken gjelder
Kvalsund kommune tok i vedtak den 06.02.2019 klage fra søker til følge med hensyn til
arealoverføring av 300 m2 tilleggsareal til eiendom 8/388 samt at det fragis 100 m2 av
eiendom 8/388 i sør og øst delen av eiendommen. Vedtaket ble 27.02.2019 påklaget av
reinbetedistrikt 22 Fiettar (RBD 22). Klagen legges frem for Utviklingsutvalget med
forslag om at klagen ikke tas til følge.
Kart over eiendommen:
https://kommunekart.com/?urlid=dce8ad161a3a48aa89a85a0146bd6e70

Sak 19/19

Sakens bakgrunn
Tiltakshaver fremmet søknad om dispensasjon den 02.07.18 fra reguleringsplan for
Neverfjordsletten vest hyttefelt. Saken ble avslått i UU sitt møte 06.09.18.
Tiltakshaver klaget på vedtaket 01.10.18. Klagen ble 03.10.18 oversendt RBD 22 for
uttalelse. 01.11.18 ble uttalelse fra RBD 22 mottatt og oversendt søkere for uttalelse.
Uttalelse fra søker ble mottatt 26.11.2018. Klagen ble tatt til følge i UU sitt møte
31.01.19.
Utviklingsutvalget sitt vedtaket ble 27.02.19 påklaget av RBD 22, og oversendt
tiltakshaver for uttalelse. Uttalelse fra tiltakshaver ble mottatt 19.03.19.
Klage på politisk vedtak saksnr. 18/616, 27.02.19:
«Herved klages Kvalsund kommunes utviklingsutvalgs vedtak i skasnr. 18/616.
Vedtaket er en dispensasjon fra Kvalsund kommune reguleringsplan.
Reinbeitedistrikt 22 Fiettar mener at det i denne saken ikke er tungtveiende
grunner for å benytte LNF område til utvidelse av hyttetomt.
Klagen fremsettes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd og §
3-1, c).
Fiettars reinbeiteområder i Kvalsund kommune er under hardt press fra
utbyggingstiltak. Når beitelandet frsvinner bit for bit, mister reineiere i
reinbeitedistriktet sitt næringsgrunnlag og inntekt. Derav er ulempene ved dette
vedtkate klart større enn fordelene. I dette vedtaket settes hensynene bak
bestemmelsen om LNF område til side.
Dispensasjonsvedtaket er i strik med plan og bygningsloven § 3-1 c) da utvidelse
av hyttetomt i LNF-området medfører tapt beiteland som er negativt for samisk
næringsutøvelse.
Dispensasjonsvedtaket er uhenldig da det skaper presedens for dispensasjoner
til utvidelse av hyttetomter i LNF område.
Med vennlig hilsen
Per Jonny A Skum»

Sak 19/19

Uttalelse til klage vedr saksnr. 2/19, arkivsaksnr. 18/616, 19.03.2019
«Vi har mottatt klage fra reinbeitedistriktet 22, Fletter til uttalelse, vedr vedtak i
utviklingutvalgets sak 2/19, arkivsaksnr. 18/616.
Reinbeitedistriktets klage inneholder ikke, etter vår oppfatning nye momenter i
saken. Som vi i har bemerket tidligere, vil ikke endringen medføre tapt beiteland
for reindriftsnæringen.
Eiendommen er ikke gjerdet inn, og det er fortsatt samme beiteareal selv om
eiendommen utvides. Vedtaket medfører ikke økt utbygging på eiendommen, vi
må fortsatt forholde oss til reguleringsplanens byggeareal på 150 m2.
Vi kan ikke se at dette vedtaket er med på å skape presedens for dispensasjoner i
LNF områder. Vedtaket gir vår eiendom tilsvarende likt areal som øvrige
fritidseiendommer i området. Vedtaket innbefatter også at vi gir fra oss areal på
sør/øst siden av eiendommen, noe vi anser vi er med på å imøtekomme
innsigelser fra reinbeitedistriktet i saken.
Vi ber derfor om at vedtaket i utviklingsutvalget, sak 2/19 opprettholdes.

Mvh Ole-Jørgen Olsen og Bente Bergheim»

SAKSVURDERING:
Et vedtak om tillatelse til fradeling er et enkeltvedtak som kan påklages av en part eller
annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven § 28. En høringspart vil som
utgangspunkt ha full adgang til å klage da denne som regel anses å ha rettslig
klageinteresse. Dersom man har en annen tilknytning til saken, må det avgjøres i hvert
tilfelle om vedkommende har klagerett. Klagers interesse i saken må være av slik art og
styrke at det er rimelig å gi klagerett.

Sak 19/19

Gjeldende eindom har ett tomteareal på 871 m². Ved å tillate eiendommen ett
tilleggsareal på 200 m², vil man få ett tomteareal tilsvarende øvrige regulerte
fritidseiendommer i planområdet. Dette anses som en tungtveiende grunn for å gi
tillatelse til arealoverføringen.
RBD 22 sin uttalelse med hensyn til tap av beiteland anses å være av generell karakter
og ikke konkret knyttet opp mot omsøkte areal. Det at eiendommen får tilleggsareal på
200 m² tilsier ikke tap av tilsvarende beiteland. Uavhengig av eiendommens størrelse
tillates eiendommen kun bebygd med 150 m² i henhold til gjeldende reguleringsplan.
Gjeldende eiendom er bebygd med ca 100 m² noe som tilsier at eiendommen kun kan
bebygges med ytterligere 50 m². I tillegg tillates ikke inngjerding av eiendommene i
planen, noe som ikke avgrenser beitelandet mot omsøkte eiendom. Med bakgrunn i
dette anses ikke tap av beiteland å være betydelig.
Det oppgis også i klagen at å gi dispensasjon til arealoverføringen vil skape presedens
med hensyn til utvidelse av hyttetomter i LNF-området. Med bakgrunn i at gjeldende
eiendom ved å dispensere får ett tilnærmet likt areal som øvrige eiendommer i
planområdet vil ikke gjeldende sak skape presedens for utvidelse av hyttetomter i LNFområdet. At arealoverføringen gjennomføres som et makebytte vil føre til mindre tap av
beiteland, noe som bygningsmyndigheten anser som positivt.

Rådmannens tilråding:
I medhold av forvaltningsloven § 33 vedtar Utviklingsutvalget at klage fra
reinbeitedristrikt 22 Fiettar på vedtak 3/19 om dispensasjon ikke tas til følge.
Begrunnelsen for dette er at reinbeitedistrikt 22 Fiettar ikke anses å tape beiteland ved
tilleggsareal på 200 m² da eiendommen i dag ikke kan bebygges med mer enn 50 m²
utover eksisterende bebgyggelse. Videre anses arealoverføringen ikke å skape
presedens med bakgrunn i at eiendommens størrelse sammenfaller med øvrige
eiendommer i planområdet.
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 21/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kine Urbrott Svendsen

Arkivsaksnr.:

19/339

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

21/19

02.05.2019

Utviklingsutvalget

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
EINAR JULIUSSEN, TILSKUDD TIL NY FRYSEMASKINERI

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
-

Søknad Regionalforvaltning
Vedlegg til søknad
Tilbud H-Blix
Tilbud RM-Larsen

SAKSOPPLYSNINGER:
Einar Juliussen søker om støtte til ny frysemaskineri i Klubbukt. Det søkes om 50 000,til denne investeringen.
Einar Juliussen driver i dag med konvesjonell fiske, og har forretningsadresse i
Rypefjord.
Søker skriver i vedlegg til søknad følgende:
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«I 2018 overtok jeg fiskebåten mb Klubbfisk, samt sjøhus (eiendom 17/50) etter min far
Odin Juliussen i Klubbukt. Jeg benytter derfor Klubbukt som hjemmehavn da
landanlegget og bryggeplass ligger der.
Sjøhuset er bygd i 1975 inkludert et lite fryse anlegg på ca 15 m3.
Fryse anlegget har i alle disse årene dekket et lokalt behov for fiskerne på stedet ,
dette være seg lagring av agn ,ferdig egnet line ,Is etc.
Behovet er fortsatt til stedet da vi har ny tilvekst i fiskeflåten tilknytt til stedet ,jeg
ønsker å videreføre dette tilbudet da vi ser behovet.
Dessverre så havarerte frysemaskineriet høsten 2018 og det er ikke regningssvarende
å reparere det da utstyret er over 2o år gammelt ,og utgått på dato. Nytt fryse
maskineri må derfor anskaffes.
Uten å dekke overnevnte behov vil det bli vanskelig å drifte fra hjemmehavn , mye
gangtid og store kostnader vil gjøre det svært dyrt og andre steder blir valgt i stedet.»

SAKSVURDERING:
Søknaden kan ses i sammenheng med næringsfondets vedtekter punkt 2.2.1 Tilskudd til
investering.
Denne investeringen er også i henhold til strategisk næringsplans
hovedsatsningsområder, fiskeri.
Søker oppfyller kravet om minimum 20% egenkapital om man tar med eget arbeid, da
vil søker stille med en egenkapital på 23,5%.
Offentlige støtte har en toppramme på 50% av investeringsbehovet og søker har søkt
om 50 000 fra sametinget. Av denne grunn settes tilskuddsbeløpet ned til 35 000,- fra
Kvalsund kommune.
Søker har forretningsadresse i Rypefjord, men skriver i søknaden at han tar sikte på å
registrere et AS i Klubbukt i løpet av 2019. Det bør dog settes krav til at søker må
framvise stiftelsesdokument på AS før tilskuddet utbetales.
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Rådmannens tilråding:
1. Einar Juliussen gis tilsagn om tilskudd på 35 000,2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 11.01.18
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan likevel gis på
grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter
vedlegges:
 Brev med anmodning om utbetaling.
 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for
prosjekter med en total kostnadsramme på kr 100 000,- eller mer.
 Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport fremlagt
før tilskudd utbetales.
 Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har
hatt i bedriften.
 Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd.
Det skal framvises stiftelsdokument for registrert AS i kommunen før utbetaling
av tilskuddet.
Andre vilkår
Hvis søkeren i søknadsperioden, eller på annen måte har gitt saksbehandler eller
kommunen uriktige eller manglende opplysninger som kan ha betydning for
saksutfallet, kan utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt i sin helhet. Er støtten ikke
utbetalt, vil innvilget støtte bortfalle.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 22/19

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kine Urbrott Svendsen

Arkivsaksnr.:

19/340

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/19

02.05.2019

Utviklingsutvalget

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, TILSKUDD TIL KJØP AV BYGG

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
Søknad Regional forvaltning

SAKSOPPLYSNINGER:
Arctic & Green AS søker om støtte til å etablere et event-selvskap i Kvalsund. Det
søkes om 150 000,Arctic & green AS skriver i sin forretningside :
«Bygge opp et selskap som driver med opplevelsesturisme og overnatting innenfor
aksen
Hammerfest-Kvalsund-Alta. Langsiktig ønsker foretaket å kjøpe eksisterende bygg for
lager,
kontor, kurs- og konferansevirksomhet, overnatting og opplevelser. Dette gjelder bygg i
Kvalsund sentrum. Herfra skal utleie av skuter, båt, ATV, overnatting og
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opplevelser/arrangementer administreres. Bygget skal også inneholde industrikjøkken
for
bearbeiding av lokale råvarer, og et utsalgssted for disse.»
Selvskapet eiersammensettning består av:
Jørn Stenersen,
Catharina Stenersen
Guro Hansen
Kim Are Hansen,
Jan Hansen
Judith Hansen
Alle er bosatt i Kvalsund kommune.

SAKSVURDERING:
Denne etableringen kan ses i sammenheng med næringsfondets vedtekter punkt. 2.2.1
tilskudd til investeringer.
Etableringen er også i tråd med de 4 hovedsatsningsområdene i strategisk næringsplan.
Søker oppfyller ikke kravet om minimum 20 % egenkapital, søker stiller med 12%
egenkapital. Dersom dette kravet er ufravikelig må søkanden avslås. Dersom en kan se
dette i en annen sammenheng med nyetablering og et foretak som har lokal forankring
med et arbeidstilbud for bl a kvinner, kan det vurderes noe annerledes.
Søknaden og tilrådning anses i tråd med Kvalsund kommunes vedtekter for Kvalsund
kommunes næringsfond, men oppfyller ikke kravet om minimum 20 % egenkaptial.

Rådmannens tilråding:
Søknad fra Arctic & Green om tilskudd på kr 150 000 til å etablere et event-selvskap i
Kvalsund ved kjøp av bygg må avslås.
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Begrunnelse:
Søknaden oppfyller ikke de kommunale vedtektene i det kommunale næringsfondet om
20 % egenkapital.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kine Urbrott Svendsen

Arkivsaksnr.:
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Utviklingsutvalget

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET/ETABLERERSTØTTE
ARCTIC & GREEN AS, UTGIFTSDEKNING TIL
FORPROSJEKT REISELIV

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

VEDLEGG:
Søknad Regionalforvaltning

SAKSOPPLYSNINGER:
Arctic &Green AS søker om støtte fra næringsfondet til utgiftsdekning knyttet til
forprosjekt.
Det søkes om 50 000,Arctic &Green AS har som sitt mål i forprosjektet: (hentet fra søknad)
«Bygge opp et selskap som driver med opplevelsesturisme og overnatting innenfor
aksen
Hammerfest-Kvalsund-Alta. Langsiktig ønsker foretaket å kjøpe eksisterende bygg for
lager, kontor, kurs- og konferansevirksomhet, overnatting og opplevelser. Dette gjelder
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bygg i Kvalsund sentrum. Herfra skal utleie av skuter, båt, ATV, overnatting og
opplevelser/arrangementer administreres. Bygget skal også inneholde
industrikjøkken for bearbeiding av lokale råvarer, og et utsalgssted for disse.»
Selvskapet eiersammensettning består av:
Jørn Stenersen,
Catharina Stenersen
Guro Hansen
Kim Are Hansen,
Jan Hansen
Judith Hansen
Alle er bosatt i Kvalsund kommune.

SAKSVURDERING:

Denne søknaden kan ses i sammenheng med næringsfondets vedtekter punkt 2.1.1
tilskudd til bedriftsutvikling.
Bedriften er med på å styrke kvinners sysselsettingsmuligheter.
Søknaden er i tråd med en de 4 hovedsatsningsområdene i strategisk næringsplan.
Søker oppfyller kravet om minimum 20% egenkapital, søker stiller med 25,84%
egenkapital.

Søknaden og tilrådning anses i tråd med Kvalsund kommunes vedtekter for Kvalsund
kommunes næringsfond
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Rådmannens tilråding:
1. Arctic &Green AS gis tilsagn om tilskudd på 50 000,2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 11.01.18
Før utbetaling kan skje må prosjektet være avsluttet. Delutbetaling kan likevel gis på
grunnlag av søknad. Ved krav om utbetaling av tilskudd skal følgende dokumenter
vedlegges:
 Brev med anmodning om utbetaling.
 Prosjektregnskap godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for
prosjekter med en total kostnadsramme på kr 100 000,- eller mer.
 Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport fremlagt
før tilskudd utbetales.
 Rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har
hatt i bedriften.
 Skatteattest skal foreligge for at bedrifter skal få tilskudd.
Andre vilkår
Hvis søkeren i søknadsperioden, eller på annen måte har gitt saksbehandler eller
kommunen uriktige eller manglende opplysninger som kan ha betydning for
saksutfallet, kan utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt i sin helhet. Er støtten ikke
utbetalt, vil innvilget støtte bortfalle.

Gunnar Lillebo
rådmann

