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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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
  



 

       Saksliste 
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PS 53/19 Delegerte vedtak Formannskap næring oktober-
november 2019 

 2019/30 

PS 54/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 13 bnr. 9, 
tomt til eksisterende naust. 

 2019/257 

PS 55/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 19 bnr. 
172, tomt til omsorgsboliger 

 2019/344 

PS 56/19 Svar på - Søknad om bedriftsrettet etablererstøtte 
- Manndalen sea sami siida - Manndalen sjøbuer 

 2019/345 

PS 57/19 Svar på- Søknad om utviklingstilskudd - 
Manndalen bygg 

 2019/389 

PS 58/19 Søknad om viderefinansiering av Visit 
Lyngenfjord 

 2015/148 

 
Møtet startet kl.11.20. 
 
Møtet ble hevet kl.12.23. 
  



PS 53/19 Delegerte vedtak Formannskap næring oktober-november 2019 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.11.2019  

Behandling: 
Tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Tatt til orientering. 
 
 
 

PS 54/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 13 bnr. 9, tomt til 
eksisterende naust. 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,2 daa på eiendommen gnr. 13 
bnr. 9 med formål tomt til eksisterende naust. Omsøkte fradeling har ingen betydning for 
eiendommen gnr. 13 bnr. 9 sitt ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med fradelingen 
omfatter areal som allerede er bebygd. 
 
Med hjemmel i § 19-2 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra bestemmelsen i § 
1-8 i samme lov for fradeling av ei nausttomt på eiendommen gnr. 13 bnr. 9. Fradelingen 
omfatter tomt til eksisterende naust noe som ikke medfører nye inngrep i strandsonen. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Jordlovens § 12 tillates fradeling av areal på ca. 0,2 daa på eiendommen gnr. 13 
bnr. 9 med formål tomt til eksisterende naust. Omsøkte fradeling har ingen betydning for 
eiendommen gnr. 13 bnr. 9 sitt ressursgrunnlag. Videre begrunnes vedtaket med fradelingen 
omfatter areal som allerede er bebygd. 
 



Med hjemmel i § 19-2 i Plan- og bygningsloven gis det også dispensasjon fra bestemmelsen i § 
1-8 i samme lov for fradeling av ei nausttomt på eiendommen gnr. 13 bnr. 9. Fradelingen 
omfatter tomt til eksisterende naust noe som ikke medfører nye inngrep i strandsonen. 

PS 55/19 Søknad om deling av eiendommen gnr. 19 bnr. 172, tomt til 
omsorgsboliger 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 m) tillates fradeling av areal på ca. 2,4 da fra 
eiendommen gnr. 19 bnr. 172 som tomt til omsorgsboliger. Omsorgsboligene skal overdras til 
Ungbo AS. Delingen er nødvendig for at boligene skal være et selvstendig rettsobjekt. Det 
legges til grunn at omsøkte tiltak er i tråd med bestemmelsene i Reguleringsplan for Kåfjord 
helsesenter. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 20-1 m) tillates fradeling av areal på ca. 2,4 da fra 
eiendommen gnr. 19 bnr. 172 som tomt til omsorgsboliger. Omsorgsboligene skal overdras til 
Ungbo AS. Delingen er nødvendig for at boligene skal være et selvstendig rettsobjekt. Det 
legges til grunn at omsøkte tiltak er i tråd med bestemmelsene i Reguleringsplan for Kåfjord 
helsesenter. 

PS 56/19 Svar på - Søknad om bedriftsrettet etablererstøtte - Manndalen sea 
sami siida - Manndalen sjøbuer 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.11.2019  

Behandling: 
Britt Pedersen kom med forslag fra AP/H. 
Svein O. Leiros kom med forslag fra SP/Krf. 
 
Næringsstyret gikk sammen om følgende forslag: 

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 ber om at retningslinjene for næringsetablering evalueres og legges fram 

på neste møte. 
7. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 23.12.2019. Hvis en slik bekreftelse 

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



8. Tilskuddet gis som et bagatellmessig støtte. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 ber om at retningslinjene for næringsetablering evalueres og legges fram 

på neste møte. 
7. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 23.12.2019. Hvis en slik bekreftelse 

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

8. Tilskuddet gis som et bagatellmessig støtte. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad om tilskudd avslås.  
2. Søker innvilges lån med gjeldende markedsrente og samme beløp som omsøkt tilskudd. 
3. Godkjent kostnadsramme er kr. 3.639.733. Reduseres kostnadene under dette, reduseres 

også lån. 
4. Innvilgelsen av lånet forutsetter at ombyggingsprosjektet er fullfinansiert med dette. 
5. 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.  
6. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles garanti for 

lånet med pant i eiendom. 
7. Kontostreng for lånet er 15200.415.325 
8. Tilbudet er gyldig til 23.12.2019 
9. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 23.12.2019. Hvis en slik bekreftelse 

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

10. Lånet gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 
 



PS 57/19 Svar på- Søknad om utviklingstilskudd - Manndalen bygg 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.11.2019  

Behandling: 
Næringsstyret kom med følgende forslag: 

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 23.12.2019. Hvis en slik bekreftelse 

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

8. Tilskuddet gis som et bagatellmessig støtte. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 23.12.2019. Hvis en slik bekreftelse 

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

8. Tilskuddet gis som et bagatellmessig støtte. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Søknad om tilskudd avslås.  
2. Søker innvilges lån med gjeldende markedsrente og samme beløp som omsøkt tilskudd. 
3. Godkjent kostnadsramme er kr. 1 127 000. Reduseres kostnadene under dette, reduseres 

også lån. 
4. Innvilgelsen av lånet forutsetter at ombyggingsprosjektet er fullfinansiert med dette. 
5. 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.  
6. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles garanti for 

lånet med pant i eiendom. 
7. Kontostreng for lånet er 15200.415.325 
8. Tilbudet er gyldig til 23.12.2019 



9. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 23.12.2019. Hvis en slik bekreftelse 
ikke blir sendt til postmottak@kafjord.kommune.no innen denne datoen vil lånetilbudet bli 
trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

10. Lånet gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 

 
 
 

PS 58/19 Søknad om viderefinansiering av Visit Lyngenfjord 

Saksprotokoll i Formannskap -  Næringssaker- 29.11.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kåfjord kommune bidrar med driftsmidler for 2019 med kr. 200 000,-. Det forutsettes at 

de øvrige kommunene går inn med minimum tilsvarende beløp. 
2. Vedlagt tjenesteavtale for 2019 godkjennes.  
3. Midlene belastes kommunalt næringsfond. Utbetaling kan gjennomføres før årsskiftet. 

Det bes om at årsrapport med regnskap for 2019 blir levert til Kåfjord kommune, i 2020 
når rapporten er ferdig.   

4. Kåfjord kommune ber selskapet holde fokus på å komme fram til alternative driftsformer 
slik at kommunale bidrag i årene fremover må holdes på et absolutt minimum.  

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord kommune bidrar med driftsmidler for 2019 med kr. 200 000,-. Det forutsettes at 

de øvrige kommunene går inn med minimum tilsvarende beløp. 
2. Vedlagt tjenesteavtale for 2019 godkjennes.  
3. Midlene belastes kommunalt utviklingsfond. Utbetaling kan gjennomføres før årsskiftet. 

Det bes om at årsrapport med regnskap for 2019 blir levert til Kåfjord kommune, i 2020 
når rapporten er ferdig.   

4. Kåfjord kommune ber selskapet holde fokus på å komme fram til alternative driftsformer 
slik at kommunale bidrag i årene fremover må holdes på et absolutt minimum.  

 
 
 


