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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
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Einar Eriksen Medlem KRF 
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Mathias Nilsen MEDL UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Einar Pedersen Kommunedirektør 
Greta Larsen Møtesekretær 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 
 
  
Bernt E. I Lyngstad (s)  Britt Pedersen (s) Svein O. Leiros (s) 
 
 
 
Jens A. Butter Simonsen (s)  Einar Eriksen (s) 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/20 Avslag på søknad om støtte over næringsrettet 
infrastruktur til prosjektet 
oppgradering/rehabilitering av dypvannskai, 
Olderdalen 

 2015/358 

PS 1/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 29 bnr. 
19, skogsteig, brenselsuttak 

 2019/143 

PS 2/20 Klagebehandling - Svein A. Soleng, gnr. 8 bnr. 
19, er ikke part i saken om tursti på naboeiendom 

 2015/608 

PS 3/20 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og 
miljøtiltak i skogbruket 2020-2023. 

 2020/74 

PS 4/20 Kjøp av kommunal næringstomt i Birtavarre  2018/71 
PS 5/20 Svar - Søknad om støtte til etablering av 

næringsbygg 
 2020/103 

PS 6/20 Finansiering av hovedprosjekt - Bærekraftig 
besøksforvaltning 

 2018/161 

PS 7/20 Forsering av arbeid med næringsplan for Kåfjord 
kommune 2020-2024 

 2016/104 

PS 8/20 Revisjon av Kåfjord kommunes prinsipper og 
retningslinjer for næringsfondet 

 2015/1132 

 
 
Møtestart: 10:00 
 
Referatsak tatt til orientering. 
 
Møteslutt: 11:15 
  



 

PS 1/20 Søknad om deling av eiendommen gnr. 29 bnr. 19, skogsteig, 
brenselsuttak 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av et areal på ca. 62 dekar på 
eiendommen gnr. 29 bnr. 19 som skal brukes skogsteig, uttak av brensel. Det er ved avgjørelsen 
lagt vekt på at eiendommen ikke har ressursgrunnlag for selvstendig drift. Videre er det vektlagt 
at det omsøkte arealet ligger i et bratt terreng, faresone for skred noe som i prinsippet betyr at 
arealet ikke kan benyttes til utbyggingsformål. Arealet har derfor mindre verdi for eiendommens 
ressursgrunnlag.  
Det forutsettes at det fulldyrka arealet (1,7 da) på eiendommen fortsatt vil bli høstet som 
tidligere. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av Jordlovens § 12 gis det tillatelse til fradeling av et areal på ca. 62 dekar på 
eiendommen gnr. 29 bnr. 19 som skal brukes skogsteig, uttak av brensel. Det er ved avgjørelsen 
lagt vekt på at eiendommen ikke har ressursgrunnlag for selvstendig drift. Videre er det vektlagt 
at det omsøkte arealet ligger i et bratt terreng, faresone for skred noe som i prinsippet betyr at 
arealet ikke kan benyttes til utbyggingsformål. Arealet har derfor mindre verdi for eiendommens 
ressursgrunnlag.  
Det forutsettes at det fulldyrka arealet (1,7 da) på eiendommen fortsatt vil bli høstet som 
tidligere.  

 

 

PS 2/20 Klagebehandling - Svein A. Soleng, gnr. 8 bnr. 19, er ikke part i 
saken om tursti på naboeiendom 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Svein O. Leiros SP ønsker mer informasjon om denne saken, er prosjektet godt nok forankret? 
Ordfører Bernt E. I. Lyngstad orienterte om saken. 
Varaordfører Britt Pedersen: Hvem eier tiltaket, det er vel OJF og ikke kommunen? 
Kommunedirektør Einar Pedersen: kommunen gir tilskudd, OJF eier tiltaket. 
 
Næringsstyret kom med følgende forslag: 



Saken utsettes, politisk ledelse innkaller til møte i lag med OJF og berørte parter. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes, politisk ledelse innkaller til møte i lag med OJF og berørte parter. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Delegert vedtak Formannskap Næring nr. 23/2019 opprettholdes. 
 
Klagen fra Svein Arild Soleng, tas ikke til følge og avvises.  
 
Dette begrunnes med at Svein A. Soleng ikke er part i saken, som grunneier på naboeiendom. 
Planlagt universell sti vil ikke medføre noen ulempe for tilgrensende eiendommer i området. 
Stien vil heller ikke medføre større terrenginngrep og skade på naturmiljø mv. på berørte 
eiendommer.     
 
 

 

PS 3/20 Retningslinjer for tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket 
2020-2023. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Kåfjord 
kommune, Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020- 2023. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Kåfjord 
kommune, Retningslinjer for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020- 2023. 
 
 
 



PS 4/20 Kjøp av kommunal næringstomt i Birtavarre 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1 Kåfjord kommune selger næringstomt på inntil 1518m2 av gnr 19, bnr 26, til Torleif 

Larsen Eiendom AS, for oppføring av NVE stasjon. 
2 Kjøpesummen settes til 60.720,-kr. inkludert oppmåling av tomt. Dokumentavgift til 

staten (2,5% av kjøpesum), og tinglysing av skjøte (kr. 525,-), betales av kjøper.  
3 Tomta måles opp og overdras så snart kjøpesum er betalt. 
4 Dersom kjøpesum ikke er betalt innen 3 måneder fra dette vedtaks dato, faller tildelingen 

automatisk bort.  
5 Dersom tomta ikke er bebygd i henhold til omsøkt bruk inne 3 år fra eiendommen er 

overdratt, forbeholder kommunen seg rett til å kunne kjøpe eiendommen tilbake for 
samme sum den ble solgt for.  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1 Kåfjord kommune selger næringstomt på inntil 1518m2 av gnr 19, bnr 26, til Torleif 

Larsen Eiendom AS, for oppføring av NVE stasjon. 
2 Kjøpesummen settes til 60.720,-kr. inkludert oppmåling av tomt. Dokumentavgift til 

staten (2,5% av kjøpesum), og tinglysing av skjøte (kr. 525,-), betales av kjøper.  
3 Tomta måles opp og overdras så snart kjøpesum er betalt. 
4 Dersom kjøpesum ikke er betalt innen 3 måneder fra dette vedtaks dato, faller tildelingen 

automatisk bort.  
5 Dersom tomta ikke er bebygd i henhold til omsøkt bruk inne 3 år fra eiendommen er 

overdratt, forbeholder kommunen seg rett til å kunne kjøpe eiendommen tilbake for 
samme sum den ble solgt for.  

 
 

PS 5/20 Svar - Søknad om støtte til etablering av næringsbygg 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Saksbehandler Jens Kristian Nilsen orienterte om at: pkt.1. Søknad om tilskudd avslås, må inn i 
vedtak, var blitt borte fra vedtak. 
 
Næringsstyret kom med følgende endringsforslag: 
1. Etter særskilt vurdering innvilges tilskudd på kr.150.000,-  
2. Beløpet belastes næringsfondet.  
3. Innvilgelse av tilskuddet forutsetter at ombyggingsprosjektet er fullfinansiert med dette.  
4. Støtte til bygninger og øvrig eiendom kan kun utbetales etter at eiendom er regulert til det 

formålet søknaden gjelder og at øvrige tillatelser er gitt.  



5. Kontostreng for tilskuddet er 14745.416.325.  
6. Næringsstyret viser til Politisk sak 56/2019 og ber om en evaluering av retningslinjene.  
7. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 16.03.2020. Hvis en slik bekreftelse ikke 

blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilskuddet bli trukket 
tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret.  

8. Tilskuddet gis som et bagatellmessig støtte.  
 
Næringsstyrets vedtak ble enstemmig vedtatt, kommunedirektørens innstilling falt. 

Vedtak: 
1. Etter særskilt vurdering innvilges tilskudd på kr.150.000,- som omsøkt. 
2. Beløpet belastes næringsfondet.  
3. Innvilgelse av tilskuddet forutsetter at ombyggingsprosjektet er fullfinansiert med dette.  
4. Støtte til bygninger og øvrig eiendom kan kun utbetales etter at eiendom er regulert til det 
formålet søknaden gjelder og at øvrige tillatelser er gitt.  
5. Kontostreng for tilskuddet er 14745.416.325.  
6. Næringsstyret viser til Politisk sak 56/2019 og ber om en evaluering av retningslinjene.  
7. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 16.03.2020. Hvis en slik bekreftelse ikke blir 
sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil tilskuddet bli trukket tilbake. 
Merk bekreftelsen med saksnummeret.  
8. Tilskuddet gis som et bagatellmessig støtte.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Søknaden innvilges med et rentefritt lån på inntil kr. 150.000, eller maksimalt 20% av 
kostnadene for tiltaket.  

2. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles garanti 
for lånet med pant i eiendom. Omkostninger dekkes av lånetaker. 

3. Støtte eller lån til bygninger og øvrig eiendom kan kun utbetales etter at eiendom er 
regulert til det formålet søknaden gjelder og at øvrige tillatelser er gitt.  

4. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen en måned etter dagens dato. Hvis 
en slik bekreftelse ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne 
datoen vil tilbudet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

5. Lånet bevilges fra kommunalt næringsfond, kontostreng for lånedelen 15200.415.325  
6. Lånet gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 

næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
 
 

PS 6/20 Finansiering av hovedprosjekt - Bærekraftig besøksforvaltning 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Ordfører foreslår 50% fra Formannskapets reserve og 50% fra Næringsfondet.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 

mailto:postmottak@kafjord.kommune.no


 

Vedtak: 
 
Det settes av kr. 210.000 for 2019 og 2020 og kr. 300.000 for 2021 til å gjennomføre tiltakene i 
prosjektet.  
Midlene tas fra en av- eller en kombinasjon av de følgende stedene:  

a) Næringsfondet ansvar 416 (50% 105 000,- for 2020) 
b) Formannskapets reserve (50% 105 000,- for 2020) 
c) Midlene for 2021 settes av i egen post ved budsjettering for 2021 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Det settes av kr. 210.000 for 2019 og 2020 og kr. 300.000 for 2021 til å gjennomføre tiltakene i 
prosjektet.  
Midlene tas fra en av- eller en kombinasjon av de følgende stedene:  

a) Næringsfondet ansvar 416 
b) Formannskapets reserve 
c) Midlene for 2021 settes av i egen post ved budsjettering for 2021 

 
 
 

PS 7/20 Forsering av arbeid med næringsplan for Kåfjord kommune 2020-
2024 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Næringsstyret kom med følgende tilleggssetning: 
Arbeidet settes i sammenheng med opprettelse av arbeidsgruppe i kommunestyresak 71/19, som 
består av ordfører, kommunal sjef for drift og utvikling og næringssjef. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Arbeidet med næringsplan for Kåfjord iverksettes umiddelbart. 
Arbeidet settes i sammenheng med opprettelse av arbeidsgruppen i kommunestyresak 71/19, 
som består av ordfører, kommunal sjef for drift og utvikling og næringssjef. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Arbeidet med næringsplan for Kåfjord iverksettes umiddelbart. 
 
 



PS 8/20 Revisjon av Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for 
næringsfondet 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 13.02.2020  

Behandling: 
Næringsstyret kom med følgende utsettelsesforslag: 
Næringsstyret utsetter saken, ihht. Kommunestyrevedtak 71/19, sees næringsplan i sammenheng 
med arbeidet i denne saken. 
Arbeidsgruppen består av ordfører, kommunalsjef for drift og utvikling, næringssjef og 
opposisjonsrepresentant Einar Eriksen Krf, med personlig vara Svein O. Leiros SP. 
Arbeidsgruppen gis fullmakt til å ta inn flere i arbeidsgruppen ved behov. 
 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Næringsstyret utsetter saken, ihht. Kommunestyrevedtak 71/19, sees næringsplan i sammenheng 
med arbeidet i denne saken. 
Arbeidsgruppen består av ordfører, kommunalsjef for drift og utvikling, næringssjef og 
opposisjonsrepresentant Einar Eriksen Krf, med personlig vara Svein O. Leiros SP. 
Arbeidsgruppen gis fullmakt til å ta inn flere i arbeidsgruppen ved behov. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Prinsippene og retningslinjene endres på følgende punkter på følgende punkter (ny tekst uthevet 
her i kursiv): 
 
3. Hvor mye støtte som kan maksimalt gis 

a) Maksimalt tilskudd og lån under alle ordningene endres fra kr. 150.000 til kr. 100.000 
b) Maksimalt ved tildeling av bare lån alle næringer endres fra kr. 200.000 til kr. 150.000 
c) De maksimale summene for etableringstilskudd, utviklingstilskudd og 

kompetansetilskudd holdes uendret. 
 
4. Hva som støttes 
Punkt 4.2 endres fra: 
 
2. Søker bør være bosatt i Kåfjord kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør være 
registrert i kommunen.  
Til: 
2. Søker bør være bosatt i Kåfjord kommune og bedriften som det skal gis støtte til må være 
registrert i kommunen.  
 
Punkt 4.5 endres fra: 
 
5. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser kan 
sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i eksisterende virksomheter må effekt 
i form av tilfredsstillende lønnsomhet sannsynliggjøres. 
Til: 



5. Søknader fra eksisterende virksomheter vurderes dersom nye arbeidsplasser- eller trygging av 
eksisterende arbeidsplasser kan sannsynliggjøres. Ved omstillinger, eierskifte og utvikling i 
eksisterende virksomheter må effekt i form av tilfredsstillende lønnsomhet sannsynliggjøres. 
 
5. Hva som ikke støttes 
Punkt 5.3 endres fra: 
 
 
3. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat 
virksomhet. Virksomheter eller personer med skatterestanser er ikke støtteberettiget.  
Til. 
3. Det gis ikke støtte til sanering av gjeld, ordinære driftskostnader, aksjekjøp og drift av privat 
virksomhet. I enkelte tilfeller kan det gis støtte til ombygging av virksomhetens bygg.  
Virksomheter eller personer med skatterestanser er ikke støtteberettiget.  
 
6. Søknaden 
Punkt 6.2 endres fra: 
 
2. Søkere må beskrive hvordan bedriften skal bli lønnsom. 
Til: 
2. Søkere om etablerer- eller utviklingsstøtte må beskrive hvordan bedriften skal bli lønnsom. 
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