Møte nr. 4/2016

MØTEINNKALLING
Utviklingsutvalget
Utviklingsutvalget holder møte den 28.06.2016 klokka 10:00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Randi Solli Pedersen

Nestleder

Ingar Eira

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Jan Edvard Nilsen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
Kvalsund 21.06.2016

Randi Solli Pedersen
Leder
(Sign.)
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Sak 17/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/555

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/16

28.06.2016

Utviklingsutvalget

GODKJENNING AV PROTOKOLL UTVIKLINGSUTVALGET 10.05.2016

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.

SAKSGRUNNLAG:
 Protokoll av 10.05.2016 utviklingsutvalget

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 10.05.2016 utviklingsutvalget godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/554

Arkiv: DATO 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/16

28.06.2016

Utviklingsutvalget

SAKER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE I
UTVIKLINGSUTVALGET DEN 28.06.2016.

Leders innstilling:
Referatsakene tas til orientering.

SAKER SOM SKAL REFERERES:
15/916

02.10.2015

RAD/TEK/STK

G/BNR 24/1

SØKNAD OM TILLATELSE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN GBNR:
24/1-K GARASJE M/HYBEL ØRJAN KNUTSEN
15/1053 20.11.2015

RAD/TEK/STK

G/BNR 17/10

FRADELING AV PARSELL - KJØP AV EIENDOM GBNR: 17/10 - K

Sak 19/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/554

Arkiv: DATO 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/16

28.06.2016

Utviklingsutvalget

DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES I UTVALG - MØTE
I UTVIKLINGSUTVALGET DEN 28.06.2016.

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.

DOKUMENTER SOM SKAL REFERERES:
16/312-3

18.05.2016

RAD/TEK/RM

V70

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvenangen kommune
SVAR - SØKNAD - BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE,
MIDLER TIL RYDDING AV SKOG LANGS RIKSVEGNETTET 2016
13/1574-12

15.06.2016

RAD/TEK/STK

L03

Vargsund Grendelag
SVAR - OPPFØRING AV GAPAHUK VED STORVANNET I
TILKNYTNING TIL NATURSTI I KVALSUND KOMMUNE

Dokumentene er vedlagt.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Maria-Viktoria Solstrand

Arkivsaksnr.:

16/553

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

20/16

28.06.2016

Utviklingsutvalget

FORSKRIFTER OM KOMMUNALT LØYPENETT FOR
SNØSKUTER, KVALSUND KOMMUNE

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.

Sak 20/16

VEDLEGG:
Utkast for forskriften 21.06.2016

SAKSOPPLYSNINGER:
Nye regler om snøskuterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19. juni 2015, jamfør § 4a i
motorferdselloven og § 4 a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag.
Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette snøskuterløyper på vinterføre.
Kommunen fastsetter snøskuterløyper ved å vedta et kart over snøskuterløypene og
bestemmelser for bruken av løypene. Vedlagt er et utkast av disse bestemmelser. Krav til
prosess for å fastsette snøskuterløyper følger av nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd.

LOVVERK

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven).
§ 4 a. (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)
Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med
forskrift gitt av departementet.
Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret
bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på
vinterføre. I kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord,
Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i
forskrift å tillate kjøring ut av løypa på islagt vann for å raste.
Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale
villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften
eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt
hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til
naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø og
sikkerheten for dem som kjører og andre. Før fastsetting av løypene skal kommunen
utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt
kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges, og vurdere
betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens
saksbehandling, herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av
løyper etter andre ledd.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
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§ 4a. Snøscooter kan brukes på vinterføre i løyper fastsatt i medhold av bestemmelsen
her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet ledd.
Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette
snøscooterløyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene skal fastsettes i eget kart.
Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi
bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i
bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av
løypene. I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,
Skjervøy og Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på islagt
vann for å raste. Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om løypene.
Motorferdsel i snøscooterløypene er ikke tillatt etter 5. mai. I sentrale områder for kalving og
flytting av rein skal løypene være stengt om våren etter 25. april. § 9 unntatt første ledd
første punktum gjelder tilsvarende.
Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av løypekart
og bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av paragrafen her.
Forslaget til snøscooterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring som
beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14. Av kommunens vedtak skal det fremgå hvordan
innkomne uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med bestemmelser
har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering etter
femte ledd. Kommunens vedtak skal kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 1212 fjerde og femte ledd.
Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale
villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller
kreve terrenginngrep.
Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for
friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder,
landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.
Før kommunen sender forslaget til løyper på høring skal den utrede virkningen løypene vil ha
for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette
friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp
mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.
Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har
samtykket.
Kommunestyrets vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen.
Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere
og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte
reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene,
nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.
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SAMTYKKE FRA GRUNNEIER

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøskuterløype over en eiendom før grunneieren har
samtykket til det. Kravet om å innhente samtykke gjelder overfor både private og offentlige
grunneiere. I statsallmenninger er det fjellstyrene som gir samtykke til snøskuterløyper, jfr.
fjelloven § 12 tredje ledd.
HENSYN KOMMUNEN PLIKTER Å TA

En rekke hensyn som kommunene skal ta ved fastsetting av løypene er angitt i § 4a tredje ledd
i loven og § 4 a femte ledd i forskriften. Kommunen bør ikke fastsette løyper som er til
vesentlig ulempe for de nevnte hensynene. Disse inkluderer: støy, friluftsliv, naturmangfold,
bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø, sikkerhet for de som kjører og
andre.

KRAV TIL UTREDNING

Kommunene skal utrede virkningene løypene har for friluftsliv og naturmangfold i
influensområdet. Med influensområdet menes området som blir påvirket av at snøskuterløyper
etableres, for eksempel det området som blir påvirket av støy. Det er ikke bare virkningene på
friluftsliv og naturmangfold i selve snøskuterløypene som i denne sammenhengen er relevant,
men også virkninger for områder utenfor løypene som blir berørt.
Kommunen skal før forslag om løyper sendes på høring, ha kartlagt og verdsatt
friluftslivsområdene der løypene planlegges. De skal vurdere betydningen av disse områdene
opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen. Kartleggingen og verdsettingen skal skje med
utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98 – 2013 Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder. Kartleggingen skal gi et godt grunnlag for å unngå løyper i områder som er
viktig for friluftslivet.
Kommunen må foreta vurderinger etter de miljørettslige prinsippene i kapittel II i
naturmangfoldloven. Det må innhentes kunnskap om hvilke arter som befinner seg i området,
og hvilken virkning løyper kan ha på de nevnte artene.
KRAV TIL KART OG BESTEMMELSER

Kommunen fastsetter snøskuterløyper ved å vedta et kart over snøskuterløypene og
bestemmelser for bruken av løypene. Krav til prosess for å fastsette snøskuterløyper følger av
nasjonal forskrift § 4 a tredje ledd.
Løypene for snøskuter skal fastsettes i eget kart, jamfør nasjonal forskrift § 4 a andre ledd
andre punktum. Kartet skal vise hvor løypene skal gå. Kartet inngår i kommunens vedtak om
snøskuterløyper sammen med bestemmelsene om bruken av løyper.
Kommunen skal gi bestemmelser om bruken av løypene – fartsgrenser, kjøretider,
rasting, betaling og begrensninger av brukergrupper. Forslaget er vedlagt.
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SAKSVURDERING:
Vedlagt er et utkast til forskriften. Det er for orientering, diskusjon og eventuelt
godkjenning som første steg i prosessen.
Etter at utkastet er godkjent for videre arbeid, skal hver løype utredes videre.
Som neste steg i prosessen skal UU få saker for hver løype med forskrift, beskrivelse
av løyper, og annen dokumentasjon (blant annet samtykke fra samtlige grunneiere,
konsekvensutredning for hver løype, osv.). Disse dokumentene må legges ut på høring.
Utkastet som er vedlagt er begynnelsen av hele prosessen hvor Kvalsund kommune
bestemmer hva forskriften skal inneholde.

Rådmannens tilråding:
Forskriften om kommunalt løypenett tas til orientering, og brukes videre i
saksbehandlingen av løypenettet.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Geir Israelsen

Arkivsaksnr.:

16/392

Arkiv: G/BNR 7/1-6

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

21/16

28.06.2016

Utviklingsutvalget

SØKNAD OM UTFYLLING AV DELER AV GRUNN
GBNR: 7/1-6 - K, CHRISTIN SEVALDSEN

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.

Sak 21/16

VEDLEGG:
06.05.2016

Søknad om tillatelse til tiltak på gnr/bnr/fnr: 7/1-6, Christin Sevaldsen.

06.05.2016

Søknad om dispensasjon.

06.05.2016

Kart og tegninger.

25.05.2016

Anmodning om høringsuttalelse.

08.06.2016

Høringsuttalelse fra Næringsavd. Kvalsund kommune

15.06.2016

Høringsuttalelse fra Sametinget

Følgende har ikke gitt uttalelse:
RBD-22 Fiettar
Finnmark Fylkeskommune
Fylkesmannen i Finnmark
Naturforvaltningsutvalget i Kvalsund
NVE
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Statens Vegvesen
Vest-Finnmark Jeger og Fiskeforenning

SAKSOPPLYSNINGER:
Søknad om tiltak:
Dispensasjon fra bestemmelsene i arelaplanen.
Det omsøkte området tilhører Fefo, og ligger under LNF – 34 i arealplanen. Søker viser
til at hytta ligger nær RV 94, og i forbindelse med utbedring av RV 94, har Statens
Vegvesen «tatt» ca 380 m2 av dagens uteareal.
Retningslinjer i Arealplanen § 2.3 Fritidsbebyggelse:
Terrengtilpassing: Skjæringer og fyllinger tillates bare for å legge hytta bedre i
terrenget. For å minkse høyden på fundamentene ska møneretningen/hyttas langside
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legges parallelt med kotene. For øvrig generelle bestemmelser for byggeområder gitt
under pkt. 2.1.
Det omsøkte området tilhører Fefo, og ligger under LNF – 34 i arealplanen. Søker viser
til at hytta ligger nær RV 94, og i forbindelse med utbedring av RV 94, har Statens
Vegvesen «tatt» ca 380 m2 av dagens uteareal.
Søker ønsker å fylle ut en trekant ned mot Ariselva som kompensasjon for det tapte
uteområdet. Det aktuelle utfyllingsområdet er en trekant med mål 19 x 18 x18 meter,
som starter noen meter fra venstre hyttehjørne på nedsiden, og 19 m ned mot Ariselva.
Høydemeter i nedkant av fylling er ca 3 m. Avstand fra hytta til bekken er ca 30 m.
Ariselva vil ikke bli berørt på noe vis.

Det er vanskelig å vurdere positive sider ved tiltaket, da søker ikke har skrevet noe om
dette i søknaden.
I byggesaksforskriften (SAK 10), står det:
Kapittel 4. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
§ 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, pkt. 7:
Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m
avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig
terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett
bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand
fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 m. Endringer i terreng må ikke
hindre sikten i frisiktsoner mot veg.

Høringsuttalelse fra Næringsavdelingen, Kvalsund kommune:
Omsøkte eiendom innehar ikke noe jordbruksareal og det er heller ingen landbruksrelaterte bygninger på eiendommen. Men det er et lite småbruk i Repparfjord.
Området ligger innenfor et område som i kommunenplanens arealdel er LNF-34, avsatt
til fritidsbebyggelse.
Omsøkte eiendom inneholder ikke dyrka eller dyrkbar mark. Omsøkte utfylling fører
derfor ikke til hverken drifts- eller miljømessige ulemper for eventuelle landbruk eller i
området.
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Landbruksmyndighetene i Kvalsund kommune finner ingen landbruksmessige forhold
som skulle hindre utfylling på eiendommen gnr. 7, bnr. 1, fnr. 6, som omsøkt.
Høringsuttalelse fra Sametinget:
Sametinget viser til deres brev av 25.05.2016 vedlagt søknad fra Christin Sevaldsen.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner idet
omsøkte området. Sametinget har ingen merknader til søknaden.
Skulle det under arbeid imarken komme fram gjenstander eller andre levninger som
viser eldre aktivitet iområdet, må arbeidet stanses og melding sendes
kulturminnevernet ved Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, Jf. Lov
av 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda
Ifølge kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være
hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer
anlegg brukt ved Jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller
steder det knytter seg sagn til. Mange av disse erfortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, Jf. kulturminneloven §§ 3 og 6.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Finnmark fylkeskommune.
Høringsuttalelse fra FEFO:
Finnmarkseiendommen/Finnmarkkuopmodat (Fefo) viser til ditt brev av 25.05.2016
Fefo har ingen marknader til søknad om utfylling av del av hyttetomt som omsøkt.
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SAKSVURDERING:
Allmenn ferdsel vil ikke bli berørt av tiltaket. Tiltaket ligger i et LNF område som er
avsatt til fritidsbebyggelse, og vil ikke berøre næringsinteresser i det omsøkte tiltaket.
I byggesaksforskriften § 4-1, pkt 7 står det:
Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terreng i
spredtbebygs strøk, eller 1,5 m terrengnivå i tettbygd strøk.
Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisoner mot veg.
Det omsøkte tiltaket er akkurat innenfor hva som tillates i hht byggeasaksforskriften
(SAK 10), både det som gjelder oppfylling av terreng og sikten i frisoner mot veg.

Rådmannens tilråding:
UU gir dispensasjon jfr. § 19-2 i Plan- og Bygningsloven, og fra kommuneplanens
arealdel § 2.3, terrengtilpasning og Plan- og Bygningsloven’s forskrift § 4-1, pkt.7.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

16/467

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/16

28.06.2016

Utviklingsutvalget

BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE –
KIM RYDNINGEN

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.
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VEDLEGG:
1 – Søknaden til Regionalforvaltning.no
2 – Intensjonsavtale om overdragelse av fiskefartøy
3 – Driftsbudsjett og kvotegrunnlag
4 – Finansieringsplan for Fiskefartøy F-38-KD
5 – Finansieringstilsagn Sparebanken
6 – Dokumentasjon på godkjent fiskefartøy
7 – Fartøyskontroll Fiskeridirektoratet

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund Kommune har tidligere støttet førstegangsetableringer innen fiske til oppkjøp
av båt. KK er en kystkommune med tre statlige fiskerihavner og denne søknaden kan
ses i sammenheng med tidligere etableringer med fiskebåt.
Næringsfondets vedtekter punkt 4 stiller krav til en egenkapital på minst 20 %. Dette
innfris gjennom lånetilsagn fra SNN på kr 280.000,- (utgjør 63%) [vedlegg 5] og egne
midler kr 9250,- (utgjør 2% EK) til sammen 65%.
Andre opplysninger av relevans er KR har fått av fiskebåtens selger, et tilbud om
vederlagsfri og uforpliktende opplæring på fiskebåten som innbefatter at KR jobber på
fiskebåten en dag i uka, blir kjent med yrket og arbeidsmengde ut 2016. Denne
informasjonen er muntlig overlevert som utfyllende til [vedlegg 2] intensjonsavtale pkt
2 «mål om samarbeid for å oppnå at Kim Rydningen får (…) overtatt fiskefartøyet».
Etter denne opplæringsperioden står KR fritt til å vurdere om det fortsatt er aktuelt å
starte fiske på fulltid ved å kjøpe fiskebåten. Tilsagn om tilskudd bør derfor utløpe
innen 1. februar 2017 slik at KR får utnyttet mest mulig av testperioden til å bli kjent
med yrket og båten.
I forhold til investeringer kan dette jf pkt 2.1 gis i forbindelse;
- med etablering av ny virksomhet
Kim Rydningens investeringsprosjekt er etter rådmannens syn etablering av ny
virksomhet.
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På bakgrunn av opplysninger i søknad, særlig med tanke på den uforpliktende testperioden ut 2016, og næringsfondets vedtekter vil rådmannen tilråde at tiltaket støttes.
Kim Rydningen har sagt opp sin nåværende jobb for å satse fulltid på fiske allerede fra
september 2016 med forbehold støtte fra Næringsfondet.

Rådmannens tilråding:
1. Kim Rydningen gis tilsagn om tilskudd på 35 % av investerinsgbehov på
kr 450 000 til kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet
settes til kr. 155 750,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er
ihenhold til søknad.
2. Tilskuddet må benyttes innen 1. februar 2017 eller 6 mnd etter tilsagnet er
godkjent, der gjeldende er det alternativet som har lengt varighet.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann
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SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTE NEVERFJORD KYSTFISKE AS, GAFFELTRUCK

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.
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VEDLEGG:
Vedlegg 1 – Elektronisk søknad
Vedlegg 2 – Kvittering på kjøp

SAKSOPPLYSNINGER:
Neverfjord Kystfiske AS er en av Kvalsunds rederi/fiskebåter som benytter
servicebygget for fiskere med flere. Servicebygget har hatt en gaffeltrcuk som fiskerne
selv kjøpte. Denne har vært i bruk for alle fiskere, trucken er nå ødelagt etter mange års
slitasje og daglig bruk. Derfor søker Neverfjord Kystfiske AS på tilskudd 35% av
kjøpesum kr 70.000,- for innkjøp av ny truck til bruk for alle fiskere.
Behovet for truck beskrives i vedlegg 1 – elektronisk søknad. Det er vanskelig å drive
som fisker med tungt utsyr som skal fraktes fra båt til lageret, og andre operasjoner som
krever tunge løft. Ettersom dette er en del av den daglige driften, bør det vektlegges at
arbeidet med å være fisker i Kvalsund forenkles stort dersom det finnes en truck
tilgjengelig for alle fiskere som får tilgang til servicebygget. Tilgang til servicebygget
er regulert av Kvalsund Kommunes næringsavdeling.
Videre er næringsavdelingen påbegynt med å regulerer leiearealene i servicebygget på
en slik måte at det kommer inntekter fra bygget som kommunen eier, og som er i daglig
bruk.
Saken ble ikke tatt tak i etter at den kom inn 19.04.2016, så fiskerne måtte gå inn å
gjøre kjøpet i sin helhet for å få redskapen i bruk, gaffeltrucken ble kjøpt 9.05.2016.
[vedlegg 2].

SAKSVURDERING:
Servicebygget er i daglig bruk og det er et stort behov for å frakte tunge gjenstander
(maskiner, nøter, garn, linestamper osv) fra kai til båt og til lager. Dersom det skal være
tilrettelagt for fiskere i Kvalsund bør det være en gaffeltruck tilgjengelig for alle som
driver fiske. Punkt 2.1 i vedtektene beskriver at midler kan brukes til «Fysisk
infrastruktur – (…) tilrettelegging av næringsarealer, infrastruktur og
senteropprustning». Denne søknaden faller inn under senteropprustning da
servicebygget er et senter for fiskere der gaffeltrucken er fri å bruke og tilrettelegging
og kan støttes med 35%.
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Tilbudet foreslått av Neverfjord Kystfiske AS der de står for 65% av kostnaden, og der
kommunen bidrar med 35% fra næringsfondet, gagner både interessen for kommunen
som tilrettelegger og alle fiskerne i Kvalsund som får tilgang på gaffeltruck.
Kjøpesum gaffeltruck kr 70.000,- se [vedlegg 2], egenandel 65% utgjør kr 45500,- som
er innenfor de 20% egenkapital i henhold til vedtektenes pkt 4. Støtte fra næringsfondet
35% utgjør kr 24.500,-. Ettersom søknaden var sendt i god tid før kjøpet, er søknaden
fortsatt gyldig slik den fremkommer.
På bakgrunn av behovet som fremkommer i saken tilråder rådmann at søknaden
innvilges og støtte utbetales i henhold til vedtektene.

Rådmannens tilråding:
1. Neverfjord Kystfiske AS gis tilsagn om tilskudd på 35 % av investerinsgbehov på
kr 70.000,- til kjøp av gaffeltruck i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet
settes til kr. 24.500,-. Det forutsettes at finansieringen i det vesentligste er ihenhold
til søknad og at det fremlegges firmaattest og skatteattest før utbetaling.
2. Tilskuddet må benyttes 6 mnd etter tilsagnet er godkjent.
3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet.
4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann
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BEDRIFTSRETTET-/ETABLERERSTØTTESTENERSEN BOLIG OG LIVSSTIL

Leders innstilling:
Saken legges frem uten leders innstilling.
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VEDLEGG:
1 – kontrakt på bil (BilExtra)
2 – faktura på stillas m tilhenger (Haki as)
3 - Faktura på stillas del 2 – transport (Nilsen Trading)
4 – Påmelding SketchUp kurs (Qcross kurssenter)
5 – betalt stillaskurs (Byggmesterforbundet)
6 – kvalitetssikringskurs og tilbudsteknologi (holte AS)
7 – tilbud på PC for teknisk tegneprogrammer
8 – timebruk på kurs og kompetanseheving (regneark)
9 – innkjøpt verktøy (egenkapital)
10 – Driftsbudsjett 12 mnd
11- Skatt og merverdiattest

SAKSOPPLYSNINGER:
Søker: Stenersen - Bolig og livsstil

Type virksomhet / type støttemottaker
Tømrer-/vaktmestertjenester. Stillasutleie og montering
Forretningside / mål og innhold med prosjektet
Enkeltpersonforetak som i første omgang skal tilbyr tømrer, snekker- og
vaktmestertjenester samt teknisk tegning og planlegging av mindre bygg. På kort sikt er
målet å utvide til oppsett og montasje av elementbygg, hytter, naust og mindre bygg.
Videre ønsker Stenersen å utvide med flere arbeidsplasser knyttet til opplevelsesturisme
og bruk av lokale råvareressurser, for å kunne være den håndverksmessige delen av
lokale kulturevents og andre arrangementer. Stenersen vil jobbe med å markedsføre
bedriften inn mot det store hytte- og fritidsmarkedet i Kvalsund kommune og bevare
verdiskapning innad i kommunen.
Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Enkeltpersonforetak med hovedeier Jørn Stenersen og Catharina Stenersen med
fullmakter, prokura og andre skrivefullmakter.
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Satsing:
Jørn Stenersen har sluttet i sin stilling på skolen for å satse på bedriften og er allerede
godt i gang med kundeoppdrag.
Andre avklaringer angående innkjøp
Stenersen har avklart med tidl. Næringssjef at innkjøp av bil ble ønsket gjort etter at
søknad til næringsfondet var innsendt allerede 19.november 2015. Søknaden ble endret
og sendt inn på nytt 1. mars 2016. Pga at næringssjefstillngen har vært vakant har ikke
saken blitt fulgt opp siden da. Det ble derfor gitt klarsignal på at nødvendige innkjøp
kunne gjøres da med alternative finansieringsmetioder I hht pkt 2.1 andre avsnitt i
Vedtekter for Kvalsund Kommunes Nøringsfond «det er krav om at søknad må være
registrert i kommunen før tiltaket iverksettes, eller investering foretas». Stenersen
oppfyller dette kravet da innkjøp er gjort i ettertid av søknad.
Tilskudd fra andre
Ingen
Mottatt støtte tidligere? NEI
Investeringer og egenkapital
Stanersen Bolig og Livsstil har kvitteringer på investeringer og innkjøp av verktøy som
dokumenterer grunnlaget for egenkapital i bedriften. Dette ble kjøpt sommeren 2015
for å da kunne starte virksomhet og få innblikk i etterspørsel. Etterspørselen førte til at
Stenersen fikk flere oppdrag på kort sikt, og valgte å fratre sin stilling på Kvalsund
Skole.
Opplæringsbedrift
Foretaket har mål om å være en opplæringsbedrift fra høsten 2016 med en lærling
innen tømrerfaget med Stenersens bakgrunn som tømrer og pedagog. Pr. i dag fins det
1 lærling i Kvalsund kommune.
Målsetting:
Målsetting til bedriften er at innen 2020 skal bedriften ha 3 fulltidsansatte.
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Økonomi:
Budsjettpost

2016 SUM

01.Prosjektkostnader, innkjøp PC teknisk tegning

12 791

12 791

01.Prosjektkostnader, Sketchup,
kompetanseheving

20 392

20 392

01.Prosjektkostnader, stillaskurs + eget tidsbruk

19 550

19 550

01.Prosjektkostnader, kvalitetssikring og
tilbudstekn.

20 005

20 005

02. Innkjøp varebil

65 000

65 000

02. Innkjøp verktøy

60 800

60 800

03. Innkjøp av stillas/henger/transport

64 316

64 316

SUM kostnader

Finansieringspost

262854 262854

2016 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet

91 998

91 998

02.Lån i bank

65 000

65 000

03.Egenkapital

63 196

63 196

04.Eget arbeid

42 620

42 620

262854

262854

05.Andre finansieringskilder
SUM finansiering

SAKSVURDERING:
Kvalsund Kommune står ovenfor en tid med store utviklingsmuligheter,
leverandørbehov og det vil være mange øyne rettet mot kommunen. Det vil derfor være
fordelaktig å kunne vise til et bredt tjenestetilbud og kompetanse i kommunens
næringer, særlig innen servicenæringer som elektrikere, rørleggere, tømrere og
lignende. Dersom det ikke blir de forventede utbyggingene de neste årene, er det
fortsatt et stort marked å leve av: 1250 hytter og over 1000 innbyggere som løpende vil
ha vedlikeholds- og utbyggingsbehov på sine bygg. Ved å tilby lokal kompetanse på
stillasmontering, teknisk tegning og tømrertjenester, får Kvalsund Kommune nye
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tjenester i sitt tjenesteregister på næringssiden som kommunens innbyggere da ikke
trenger å handle fra andre kommuner. Verdiskapningen forblir dermed i Kvalsund
kommune i sin helhet.
Driften danner grobunn for ny lærling som nevnt i saksopplysningene, der målet er å få
på plass lokal lærling innen tømreryrket. Med tanke på Stenersens bakgrunn fra skole
og pedagogikk, er nye lærlinger hos ham i gode hender, og KK står ovenfor muligheter
for flere tømrere, ungdom finner en framtid her og bidrar til potensielt flere
bedriftsetableringer i kommunen. Finnmark Fylkeskommune støtter ca halve
lærlinglønnen med tilskudd, slik at det ansees nærliggende at lærlig kan tiltre allerede i
2016 dersom det gis tilskudd til de nødvendige investeringer.
Næringsfondets vedtekter punkt 4 stiller krav til en egenkapital på minst 20 % - i dette
tilfellet utgjør Stenersens egenkapital 24% og eget arbeid utgjør 16%. Til sammen 40%
av finansieringsposten.
På bakgrunn av opplysninger i søknad og næringsfondets vedtekter pkt 2.1
(Næringsfond kan dekke 35% av investeringer og 35% av spesifikk opplæring),
anbefales det å støtte lokalt kompetansehevingstiltak og investeringer som nevnt i
saksopplysningene for å sikre og bidra til vekst og nye arbeidsplasser i Kvalsund.
Tilskudd investeringer (produksjonsPC, varebil, verktøy, stillas):
35% av kr 202 907 = kr 71017,Tilskudd komepetanseformidling (ny teknologi, sketchup, stillaskurs, kvalitetssikring):
35% av kr 79600,- = kr 20981,SUM tilskudd fra næringsfondet: kr 91998,-
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Rådmannens tilråding:
1. Stenersen Bolig og Livsstil gis tilsagn om tilskudd på 35 % av investerinsgbehov på
kr 262 851,- til kjøp av produksjonsutstyr og ny kompetanse i henhold til søknad.
Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 92 000,-. Det forutsettes at finansieringen i
det vesentligste er ihenhold til søknad, dog slik at egenkapitalen utgjør minimum 20
%.
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
31.10.2013

Gunnar Lillebo
rådmann

