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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/130 -6 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ann Karin Pedersen 

Dato:                 27.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/20 Formannskap -  Næringssaker 05.06.2020 

 

Delegerte saker Formannskap næring mars - mai 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Tatt til orientering.  
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 
 
FSNÆR -DEL 3551/2020  2/20 DS 07.05.2020  Søknad om konsesjon for erverv av 
tilleggsareal gnr. 35 bnr. 5, 17, 19 og 22 til hovedeiendom gnr. 34 bnr. 5  J Birger Olsen 
Vedtak  
Tommy Vatne, Vatneveien 5, 9144 SAMUELSBERG, innvilges konsesjon for erverv av gnr. 35 
bnr. 5, 17, 19 og 22 i Kåfjord kommune, jfr. konsesjonslovens §§ 1 og 9.  
Det er i avgjørelsen lagt vekt på at omsøkt erverv er med på å sikre arealgrunnlaget og styrke 
foretaket økonomisk med utvidelse av driftsenheten.  
Det settes som vilkår at omsøkt erverv, sammenføyes med gnr. 34 bnr. 25 
 
 
FSNÆR-DEL  3810/2020  3/20 DS 14.05.2020 Byggetillatelse for oppføring av ny 
driftsbygning, gnr 2, bnr 10 J John Johansen 
Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-2, 20-4 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse for oppføring av ny driftsbygning på gnr 2, bnr 10. Bygget er på ett plan med 
gjødselkjeller under deler av bygget. Bruksareal (BRA) er på 363m2.  
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.  
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I byggesøknader etter pbl. 2008, §§ 20-2, 20-4 er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket 
utføres i tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser. 
 
 
FSNÆR -DEL 4049/2020 4/20 DS 25.05.2020 Ferdigattest for mobilbasestasjon på gnr 30, bnr 
78 i Kåfjord kommune J John Johansen 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding fra 
ansvarlig søker på oppføring av mobilbasestasjon på gnr 30, bnr 78 ved Fossen i Manndalen. 
Saksutredning / Begrunnelse for vedtaket 
I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1. 
 
 

Vurdering: 
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/233 -17 

Arkiv: U09 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:      27.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

26/20 Formannskap -  Næringssaker 05.06.2020 

 

Felles saksbehandling - Søknad støtteordning Korona - Ekstrabevilgning 

Henvisning til lovverk: 
Artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte for bagatellmessig støtte. 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift: Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona-situasjonen 
2 All søknadene - Felles saksbehandling - Søknad støtteordning Korona - 

Ekstrabevilgning 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Bedriftene får tilskudd i henhold til nedenfor stående tabell. 
2. Støtten utbetales etter at det er sendt inn en anmodning om utbetaling via 

regionalforvaltning.no som inneholder dokumentasjon på eventuelt medgåtte 
omstillingsmidler. Kommunen forbeholder seg retten til å kreve dokumentasjon i 
etterkant av utbetalingen. 

3. Støtten gis som bagatellmessig støtte. Det er bedriftene selv som er ansvarlige for å sørge 
for at de med støtten ikke overskrider grensebeløpet på 200.000 euro i statsstøtte over en 
3 års periode. 

4. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 
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 Søknad Saksbehandling 
 

Dekning av 
utgifter 

Omstillings
-utgifter 

Søknads-
beløp sum 

Godkjente 
kostnader 

Innstilling 
tilskudd 

Bertelsenfoto    -    19 000       19 000  19 000  19 000  

Dittis AS    -    300 000    300 000  400 000  100 000  

Manndalen Husflidslag    108 100  -      108 100  108 000  0 

Marthinsen Produkter    -    180 658    180 658  49 500  49 500  

Olderdalen Ski Camp 
ENK 

     28 327  -         28 327    9 982    9 982  

Birtavarre husflidslag      10 000  -         10 000  13 544  0 

Berntsen ENK      80 651  -         80 651  18 399  18 399  

Manndalen Sjøbuer AS    142 860  20 000    162 860  162 860  162 860  

Siam Catering AS    116 190  -      116 190  116 190  116 190  

Birtavarre Røde Kors      52 501  -         52 501  27 626  0 

Sum    637 758  633 106  1 270 864 1 024 230  475 931  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret bevilget den 17.april 2020 kr. 500.000 fra det kommunale næringsfondet i 
ekstra støtte til bedrifter som har reduserte inntekter i forbindelse med corona-pandemien.  
Det bedriftene kunne søke om var 
a) Betalingsutsettelse på lån  
b) Avdragsfrihet  
c) Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5 

% til 0 % i perioden frem til 31.12.2020  
d) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer, tilskudd til 

støtte til faste kostnader, og ved omstillingsutgifter for bedrifter med utfordringer.  
 
Det kom inn 4 søknader, til søknadsfristen, og da den ble forlenget kom det inn flere. Totalt 11 
bedrifter har søkt om støtte på til sammen 1.270.864 kroner. En av søknaden er ikke med her 
fordi den ikke er klar til søknadsbehandling. Det er stort spenn i søknadsbeløpene, og noen av 
utgiftene som er lagt inn som kostnader er ikke innenfor retningslinjene (se særutskrift fra 
kommunestyremøtet vedlagt). 

6



I gjennomgangen av søknadene i saksbehandlingen har utgifter som ikke regnes som 
støtteberettiget blitt trukket ifra. 
 
  

Søknadsbeløp 
Bertelsenfoto 19 000 
Dittis AS 300 000 
Manndalen Husflidslag 108 100 
Marthinsen Produkter 180 658 
Olderdalen Ski Camp ENK 28 327 
Birtavarre husflidslag 10 000 
Berntsen ENK 80 651 
Manndalen Sjøbuer AS 162 860 
Siam Catering AS 116 190 
Birtavarre Røde Kors 52 501 

Sum 1 270 864 

Vurdering: 
Det er vanskelig å sammenlikne virksomhetene, behovene og søknadene. Det må utvises skjønn 
og gjøres vurderinger. I det følgende kommer en kort beskrivelse av virksomhetene og 
søknadene med en kort vurdering for noen av tilfellene. Til slutt kommer en sammenfatning av 
søknadssummer, hva som vurderes som godkjente kostnader med hensyn til retningslinjene, 
fordeling mellom de to ordningene løpende utgifter og omstillingskostnader.  
Bertelsen foto søker støtte til innkjøp av utstyr til å streame konserter som er et nytt marked 
som Bertelsen har siktet på etter at han mistet stordelen av sine inntekter i regulær drift. Har 
ingen konkurrenter på dette markedet i Kåfjord. 
Dittis AS som driver kiosken/gatekjøkkenet på fergekaia har, ifølge offentlige regnskapstall, 
drevet med underskudd 2016, 2017 og 2018. Tallene fra 2019 er ikke tilgjengelige. Det er klart 
at bedriften har hatt store utfordringer. Før corona-situasjonen er det gjort avtale med nye eiere 
om å investere i bedriften og legge om driften til større grad av servering. Det er dette det søkes 
midler til. Ditts AS kommer i da i direkte konkurranse med Siam catering som driver med 
servering og catering. 
Manndalen husflidslag søker om støtte til løpende utgifter. De er 11 ansatte og utbetalte kr. 
377.000 i lønn i 2018 (siste offentlige tall). Laget er en forening og havner derfor utenfor 
tilskuddsordningen. 
Martinsen produkter er et enkeltpersonsforetak eid av Kent-Arne Martinsen med 8 ansatte 
som driver puben Trygdekontoret i Olderdalen. Søker støtte til faste kostnader + ekstra generell 
støtte. Det er ikke sendt inn dokumentasjon god nok for å utbetale støtte.  
Olderdalen Skicamp søker støtte til faste kostnader og til dekning av omsetningstap. 
Birtavarre husflidslag søker støtte til løpende utgifter. Laget har utbetalt 15.000 i lønn i 2019. 
Laget er en forening og kan derfor ikke motta støtte innenfor denne ordningen. 
Berntsen enkeltpersonsforetak v/Asle Berntsen søker støtte til løpende utgifter for sine 
overnattingsenheter. Han har søkt om støtte for hele året selv ordningen gjelder bare for 
måneden mars april og mai. Han hadde i 2019 en omsetning i mars, april og mai på kr. 33.341. 
Manndalen sjøbuer søker støtte til løpende utgifter og 20.000 til å legge om sin 
forretningsmodell i et utviklingsprosjekt. Firmaet hadde i 2018 9 ansatte. Sjøbuene har søkt 
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statens kompensasjonsordning men fikk ikke støtte fordi de ikke klarte å drive med overskudd i 
2018 og 2019, noe som delvis kan forklares med den byggeaktiviteten som har foregått i deres 
område de siste årene. 
Siam catering driver Håkon gjestehus med overnatting, servering og catering i Olderdalen. De 
søker om dekning av faste utgifter. 
Birtavarre røde kors søker om støtte til dekning av utgifter, noen for deler av året og noen for 
hele året. Dette er en forening. De er registrert med 8 ansatte og betalt ut kr. 643.000 i lønn for 
2019. Foreningen er likvid, er solid men hadde et underskudd i 2019 på kr. 279.000. 
  

Dekning av 
utgifter 

Omstillings
-utgifter 

Søknads-
beløp 

Godkjente 
kostnader 

Innstilling 
tilskudd 

Bertelsenfoto    -    19 000       19 000  19 000  19 000  

Dittis AS    -    300 000    300 000  400 000  100 000  

Manndalen Husflidslag    108 100  -      108 100  108 000  
 

Marthinsen Produkter    -    180 658    180 658  49 500  49 500  

Olderdalen Ski Camp 
ENK 

     28 327  -         28 327    9 982    9 982  

Birtavarre husflidslag      10 000  -         10 000  13 544  
 

Berntsen ENK      80 651  -         80 651  18 399  18 399  

Manndalen Sjøbuer AS    142 860  20 000    162 860  162 860  162 860  

Siam Catering AS    116 190  -      116 190  116 190  116 190  

Birtavarre Røde Kors      52 501  -         52 501  27 626  0 

Sum    637 758  633 106  1 270 864 1 024 230  475 931 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen 
 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2020/233-6 U09 29.04.2020 

 

Særutskrift: Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona-
situasjonen 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet av kommunestyret 17.04.2020. 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2020/233-6 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Gunn Andersen  
Einar Pedersen  
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/233 -3 

Arkiv: U09 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 16.04.2020 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/20 Kåfjord kommunestyre 17.04.2020 

 

Støtte til bedriftene i Kåfjord i forbindelse med corona-situasjonen 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om offentlig støtte, LOV-1992-11-27-117 Jf. EØS-avtalen art 61, 62, 63 og 64 og vedlegg XV, 
ODA protokoll 3. 
 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 17.04.2020  

Behandling: 
Næringskonsulent Jens Kristian Nilsen redegjorde grundig for sak. 
Britt Pedersen kom med følgende endringsforslag fra AP/H: 
1.c: Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder fjerning av forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 
0% i perioden frem til 31.12.2020.  
Tillegg til pkt.1.d: Tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved utgifter til omstilling av bedrift, 
for bedrifter med utfordringer. 
Ny vurdering gjøres ved budsjettmøtet i desember 2020. 
 
Forslag til endringer i retningslinjene: 
1. c) Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og 
feiing) samt støtte til faste utgifter og utgifter til omstilling av bedrift, for bedrifter med 
utfordringer relatert til corona-pandemien. Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til 
statsstøtteregelverket, hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste 
kostnader, og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. 
4. b) Utgifter til omstilling for bedrifter med utfordringer i forbindelse med corona-pandemien. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling med endringer, ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Følgende søkbare tiltak iverksettes for å gi et lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet 

av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger: 
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a) Betalingsutsettelse på lån 
b) Avdragsfrihet 
c) Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 

9,5 % til 0 % i perioden frem til 31.12.2020 
d) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer, 

tilskudd til støtte til faste kostnader, og ved omstillingutgifter for bedrifter med 
utfordringer. 

  
2. Kommunestyret tar oversikten over øvrige støtteordninger til orientering. 
 
  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Følgende søkbare tiltak iverksettes for å gi et lite bidrag til støtte for bedrifter som er rammet 

av corona-situasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger: 
a) Betalingsutsettelse på lån 
b) Avdragsfrihet 
c) Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens 

9,5% til 2% i perioden frem til 31.12.2020 
d) Tilskudd til betaling av kommunale avgifter i henhold til vedlagte retningslinjer 

  
2. Kommunestyret tar oversikten over øvrige støtteordninger til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger: 
 

Vedtak Kåfjord kommunes formannskap 6.april 2020 
 

1. Kåfjord formannskap ser svært positivt på redningspakkene som er kommet fra 
Stortinget, Sametinget og fylkeskommunen. 
2. Kåfjord formannskap ber administrasjon å få en oversikt over de ulike ordningene og 
redningspakkene som foreligger, og da spesielt hvordan ordningene treffer næringslivet i 
Kåfjord. Vi viser for øvrig til avtalen Kåfjord kommune har med Halti Næringshage. 
Næringshagen er også en viktig aktør og har ulike ordninger for støtte til næringslivet i 
Kåfjord. 
3. Det sendes ut et informasjonsbrev/oversikt til alle næringsaktørene i Gaivuotna – 
Kåfjord- Kaivuono om disse ordningene 
4. Kåfjord formannskap tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, 
inngåelse av nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode. 
5. Det brukes kr. 500.000.- fra grunnkapitalen i næringsfondet, som en søkbar 
ordning. Næringskonsulenten lager retningslinjer for denne ordningen. Dette 
legges fram for kommunestyret. 
6. Det skal vurderes fortløpende hvordan de statlige tiltakene slår ut for 
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næringslivet og befolkningen i Kåfjord. Dette skal være styrende for fremtidige 
lokale tiltak. 

 
Det følgende er en gjennomgang av de viktigste ordningene for bedriftene i Kåfjord. Den avsluttes med et forslag til 
retningslinjer for en søkbar ordning for støtte til bedriftene som vedtatt av formannskapet. 

Støttetiltak fra det offentlige 
Det er flere ordninger som støtter næringsliv i forbindelse med corona-situasjonen. Her følger en 
gjennomgang av de fleste ordningene. Listen er ikke uttømmende men tar med seg de viktigste 
tiltakene.  

Staten 
Staten har innført en rekke tiltak for å støtte næringsliv og ansatte i forbindelse med corona- utbruddet. 
Listen er oppdatert pr. 15.april 2020 

 
 Digitale årsmøter. Det er nå lov til å holde digitale årsmøter, noe som vil medføre 

at eiere og styrer slipper å reise noe sted og heller avholde møter over nettet. 
 Økt låneramme. Statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og 

mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Ramme på 100 mrd. i første 
omgang. Dette medfører at flere bedrifter kan låne seg opp i denne perioden. 

 Lav sats for mva. reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 
til 31. oktober 2020. 

 Fristen for innbetaling av første mva.-termin utsettes fra 14. april til 10. juni 
2020. Dette gjelder ikke for primærnæringene. Fristen for innbetaling av annen 
termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020. 

 Dagpenger kombinert med sesongarbeid. Det innføres en ordning der 
dagpengemottakere som arbeider i landbruket bare trenger å føre halvparten av timene 
på meldekortet. Dette for å gjøre det mer gunstig å kombinere dagpenger med 
sesongarbeid. 

 Utsatt forskuddsskatt. Utsettelse av betalingstermin for forskuddsskatt fra 15. mars til 
1. mai. Innbetalte penger kan man be om å få utbetalt. 

 Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av 
finansskatt, andre termin 15. april: Fristen utsettes til 1. september 2020 

 Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen 
 Firmabil som er parkert hjemme under permittering fritas for skatt, med unntak av 

privat bruk som skattlegges som vanlig. 
 Pendlerstatus opprettholdes selv om en ikke reiser hjem så ofte som hver 3. uke 
 Selskapsunderskudd. Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 

millioner kroner av selskaps-underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to 
foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved 
skatteoppgjøret i 2021. 

 Skogplanting. Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd 
på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen inntil 60 millioner kroner. 

 

NAV 

 Rett til dagpenger i påsken, mulighet for forskudd. 
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 Utvidet dagpengeperiode for personer som nærmer seg maksgrensen. Trenger ikke 
avbrudd i dagpengene. 

 Arbeids- og sosialdepartementet jobber med å få på plass endringer i 
utlendingsforskriften. Sesongarbeidere som er her får bli her i 6md. 

 Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-
relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars. 

 Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget 
 Selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få sykepenger fra 4. sykedag når 

fraværet skyldes koronaviruset. 
- Har du tegnet forsikring for sykepenger med 100 prosent fra 17. sykedag, 

får du nå sykepenger med 100 prosent fra den 4. sykefraværsdagen. 
- Har du forsikring med 100 prosent fra første sykedag, får du sykepenger med 

100 prosent fra første sykedag. 
- Har du tegnet forsikring for sykepenger med 80 prosent fra første dag, får du 

80 % fra første dag. 
 Du kan ikke bruke egenmelding hvis du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet 

som er stengt. Det kommer en annen ordning der du kan søke om støtte fra dag 17. 
 
 

Innovasjon Norge 

 Renta satt ned 1% på lavrisikolån (nominell rente fra 2,15 %) og 1,25% på risikolån 
(4,20% fra 15.04.2020 på løpende lån) 

 Enklere å få avdragsutsettelse 
 Større bidrag til finansiering, andel støtte økes 
 Lavere krav til sikkerhet 
 Større toleranse for forsinkelser i prosjekter 
 Øker tilskudd fra 50% til 75% på kommersialiseringsprosjekter 
 Øker maks. lånebeløp fra 1,5 til 2 mill. på nye oppstartlån – ingen økte krav til kausjon 

eller egenandel 
 Økt rentefritak fra 2 år til 2 år og 6 mnd. ved nye oppstartlån 
 Oppstartlån avdragsfrie i 4 år. 
 Raskere saksbehandling gjennom forenklet prosess. 

 

Statens kontantstøtteordning 

 Skal dekke deler av de faste utgiftene 
 Automatisk og rask saksbehandling 
 Statsstøttereglementet skal følges 
 Bedriftene ansvarlig for korrekt informasjon og bruk av midlene 
 Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte 

unntak, blant annet: 
- Finansnæringen 
- Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning 
- Olje- og gassutvinning 
- Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper 
- Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er 
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innehavers hovedinntektskilde) 
- Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling 

 Foretaket må ha et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenlignet med samme måned 
året før (20 prosent i mars). Dersom foretaket ikke hadde virksomhet samme måned året 
før, kan et gjennomsnitt av januar og februar i år brukes. 

- Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine 
uunngåelige faste kostnader per måned. Beregnet slik: 
Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 
prosent  

- Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning 
på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik: 
Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 
kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent  

 Det settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5000 
kroner ikke utbetales 

 Poster i næringsoppgaven som anses som uunngåelige faste kostnader:  
- 6300 Leie lokaler,  
- 6340 Lys, varme,  
- 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.,  
- 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.,  
- 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, rådgivning o.l.),  
- 6995 Elektronisk kommunikasjon,  
- 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler,  
- 7490 Kontingenter,  
- 7500 Forsikringspremie, samt netto rentekostnader. 

 Ordningen gjelder for mars, april og mai 
 Ny nettside med all informasjon om ordningen her: https://kompensasjonsordning.no/  

 
Avventer godkjenning av ESA. Parallelt arbeides med den tekniske løsningen for søknadsportalen. 
Ordningen er derfor ikke iverksatt ennå, og det finnes ikke noe søknadsskjema tilgjengelig foreløpig. 
Publiseres tidligst 17.april i følge skatteetaten. 
 
KPMG har laget en enkel kontanstøttekalkulator som beregner hvor mye støtte en bedrift kan regne 
med å få i sitt tilfelle. Kalkulatoren kan sees her: https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-
innsikt/2020/04/kontantstotte-til-bedrifter.html  

 
Se førøvrig https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ for andre ordninger. 

 

Sametinget 

 5,6 mill. ekstra til næringslivet 
 Til omstilling og dreining av markedsinnretning 
 Økning fra 3 mill. til 6 mill. til variert næringsliv 
 Økt støtte til Sapmi næringshage 
 Søkerebasert tilskudd til reiseliv, rammen økes fra 1 mill til 2 mill 
 Rammen for kreative næringer økes fra1 mill til 1,75 mill 
 

SIVA 

 100% rabatt på støtte til målbedrifter formidlet gjennom næringshagene og inkubatorene – 
dette betyr i praksis gratis rådgivning til bedrifter og gryndere. For bedrifter i Kåfjord er Halti 
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næringshage og Sapmi næringshage aktuelle støttespillere.  
 

Forskningsrådet 

 Starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye 
prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Vi har i overkant av 1,2 milliarder kroner for 
nye IPN-prosjekter i år og vil løpende vurdere denne rammen. 

 Vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse 
og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, 
innovasjonsprosjekter og senterordninger). 

 SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren. 
 SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be 

om ett års forlengelse. 
 Les mer om dette på Forskningsrådet sine sider her.  

 

Nord-Troms- og Finnmarksordningen 
Det er lovet 250 mill. til denne tilskuddet, men forordningen er ikke klar og innretningen er ikke bestemt. 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
 Tilskudd til bedriftsintern opplæring. Ved større omstillinger kan private bedrifter få tilskudd til opplæring av 

egne ansatte for å unngå oppsigelser. Bedriftene kan søke om inntil 200.000 kr til opplæring, utvikling, 
kompetanseheving der formålet er å opprettholde og styrke bedriftene istedenfor å gå til oppsigelse. 

 Tilskuddet kan gis til ansatte som er permitterte eller fortsatt i jobb. 
 

Forslag til tiltak fra Kåfjord kommune 

 Betalingsutsettelse på lån 
 Avdragsfrihet 
 Inngåelse av nedbetalingsavtaler, herunder nedsettelse av forsinkelsesrenter fra dagens  9,5% 

til 2% i perioden frem til 31.12.2020 
 Tilskudd til betaling av kommunale avgifter 
 
 
Den aktuelle situasjonen er svært utfordrende for bedrifter og ansatte. De fleste lider tap på ett eller annet 
hold pga coronapandemien, og noen bedrifter kommer til å måtte legge ned sin virksomhet nå. Dette gjelder 
næringer som er spesielt sterkt rammet, og i tillegg - bedrifter som har slitt med dårlige resultater før 
virusutbruddet. 
 
De tiltakene som settes ut i livet må finansieres, og kåfjordsamfunnet har lite å «rutte med» for å støtte de som er 
rammet. Kåfjord kommune har svært lite handlingsrom når det gjelder støtte til bedrifter. Den kommunale 
økonomien er presset fra før og den situasjonen som samfunnet er oppe i nå gjør situasjonen verre. Nedstyring 
av næringsaktivitet fører til lavere skatteinngang, økt beredskap innen helse og andre sektorer - i tillegg til økt 
bruk av sosialhjelp fører til at kommunen havner i en situasjon hvor støtte fra staten er nødvendig. Det legges 
det nå opp til, men det er foreløpig usikkert hvor mye støtte som vil komme til Kåfjord. 
 
Formannskapet i Kåfjord kommunen innvilget på forrige møte 500.000 fra næringsfondet som ekstra bevilgning 
til bedriftene som er rammet av korona-situasjonen. 
 
Dette er forslag til retningslinjer for utbetaling av tilskudd til bedriftene.  
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Retningslinjer for Kåfjord kommunes fond for støtte 
til bedrifter pga. corona-situasjonen 
 
Kåfjord kommunes formannskap gjorde den 9.april 2020 vedtak om å sette 500.000 kroner fra 
næringsfondet til ekstraordinær støtte for bedriftene i kommunen.  
Det ble også vedtatt at Kåfjord kommune tilbyr betalingsutsettelse på lån, avdragsfrihet, 
inngåelse av nedbetalingsavtaler, og forsinkelsesrenten settes ned i en periode. 

Bakgrunn for ordningen 
Flere av bedriftene i Kåfjord lider store tap pga corona-krisen som startet i mars 2020. Staten har 
stengt noen av bedriftene, og andre har måttet styre ned sin virksomhet pga restriksjoner i reiser 
og bevegelser i samfunnet. 
 
Kåfjord kommune ønsker at denne ordningen skal være et lite bidrag til de som er hardest 
rammet og som ikke faller inn under-  eller kommer dårlig ut av andre økonomiske corona-
hjelpetiltak .  
 

 
1. Tiltak som iverksettes som behovsprøvde ytelser etter søknad 

 
a) Betalingsutsettelse på lån i forbindelse med næringsaktivitet 
b) Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til kommunen, herunder nedsettelse av 

forsinkelsesrenter fra dagens 9,5% til 2 prosent i perioden frem til 31.12.2020. 
c) Tilskudd til dekning av deler av de kommunale avgiftene (vann, avløp, renovasjon og 

feiing). Støtten gis som bagatellmessig støtte i henhold til statsstøtteregelverket. hvor 
mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og 
hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten. 

 
2. Ordningen gjelder for bedrifter 

a) Registrert i Kåfjord kommune 
b) Har dokumenterbar nedgang i omsetning som følge av corona-situasjonen 
c) Hadde en forholdsvis sunn økonomi i perioden før corona 
d) Enkeltpersonsforetak som er hovedinntekt eller viktig biintekt 
e) Har søkt den statlige ordningen eller undersøkt om de faller inn under denne 

ordningen. 
 

3. Ordningen gjelder ikke for 
a) Foretak uten ansatte (med unntak av ENK) 
b) Selskap uten aktivitet 
c) Selskap under konkursbehandling 
d) Selskaper som har mottatt offentlig støtte på over 200.000 euro i løpet de siste 3 

regnskapsår (100.000 for støtte innen veitransportsektoren). Det er ingen grense for 
tilskudd til landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen. 

 
4. Hva kan dekkes 

a) Dekning av kommunale avgifter som ikke dekkes av den statlige ordningen 
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5. Hva dekkes ikke 

a) Nedbetaling av gjeld, kommunale avgifter som var forfalt før 31.12.2019. 

 
6. Hva søknaden skal inneholde 

a) En kort beskrivelse av bedriften, forretningside og marked (hvem er du/dere, hva gjør 
du/dere for å tjene penger og hvem betaler for tjenestene/varene). 

b) Beskrivelse av omsetningsendring som følge av corona-situasjonen, hvilke tiltak som 
har vært innført for å avhjelpe situasjonen og hva bedriften planlegger å gjøre 
fremover. 

c) Beskrivelse av hvilke andre hjelpetiltak som er omsøkt (bankforbindelse, sametinget, 
statens ordning, Innovasjon Norge osv.) 

d) Beskrivelse av bedriftens økonomi, dekningsbidrag og resultat (kopi av årsregnskap 
eller oversikt fra regnskapsfører) for, 2018 og 2019 (midlertidig hvis endelig regnskap 
ikke er klart). For enkeltpersonsforetak: næringsoppgave for de samme årene. 

e) Oppstilling av faste utgifter for mars, april og mai etter eventuelt nedstyring av 
driften. Summene skal oppgis uten mva. om bedriften er mva-pliktig. 

f) Bekreftelse på at bedriften ikke har mottatt bagatellmessig støtte som overskrider 
grensen på 200.000/100.000 (gjelder ikke landbruk, fiskeri- og havbruksnæringen) 

g) Søknadsfrist til 1. mai 2020. 

 
 
 

Vurdering: 
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0021 Søknadsår 2020 Arkivsak 2020/245

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

statlig stenging av drift på grunn av pandemi

Kort beskrivelse

Vi har estimert de normale løpende utgifter som løper selv om campingplassen ikke er i drift.

Jeg finansierer dette med oppsparte midler som burde ha gått til utvikling. Samtidig vil eventuelle 

tilbakebetalte midler gå uavkortet til utvikling.

Nødvendige reperasjoner for 2020 skulle gått til graving og utbedring av vanntilførsel.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Berntsen ENK

Org.nr:991009779
anton antonsens veg 6

9146 OLDERDALEN

47268827

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Få tilbakebetalt de løpende utgifter som ikke har dekning på grunn av at kundegrunnlaget har blitt 

borte siden mars.

Effektmål

Resultatmål

Måleindikatorer

Aktiviteter

Målgrupper
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Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Lokaler (husleie)   10 276   10 276

2. Lys og varme   41 755   41 755

3. Vann og avløp   2 793   2 793

4. Forsikring   11 314   11 314

6. Rentekostnader minus 
renteinntekter    331    331

7. data,datacom og lisens   6 782   6 782

7. Ved omstilling - 
omstillingskostnader    0

8. Telefon abonnement   7 400   7 400

Sum kostnad 80 651 80 651
kr. 80651

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

privat utlegg   80 651   80 651

Sum finansiering 80 651 80 651
har oppsparte midler som kan frigis 1.uke i juni

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

fiken-eksport_berntsen_2019.xlsx   96 840 18.05.2020

finansieringsplan.xlsx   9 083 18.05.2020
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Prosjektnavn
Søknad på tilskudd for videre drift overgang til mere fremtidsrettet tilrettelegging

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Bertelsenfoto

Kontaktperson:
Ørjan Marakatt Bertelsen

Adresse:
Einebakkveien 54

Postnr.:
9147

Poststed:
BIRTAVARRE

Mobil:
90123161

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
orjan@bertelsenfoto.com

Bankkonto:
65700630719

Organisasjonsnummer: 
995905809

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Foto/Film

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Har jobbet siden 2010 som selvstendig næringsdrivende med ENK Bertelsenfoto. 

Grunnet Covid 19 har alle mine oppdrag blitt kansellert og har hatt et foreløpig inntektstap på 

160 000 nok på planlagte oppdrag. Søk

For å kunne overleve så ser jeg at i fremtiden blir det mere streaming noe som jeg har hatt 

flere forespørsler på i det siste.Dette gjør at jeg må gjøre en markedsfordreining.Sitter på en 

komplett kamera park for å gjøre denne jobben men mangler streamingutstyr som jegrsøker 

støtte til

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

ENK Bertelsenfoto 995005809 V Ørjan Marakatt Bertelsen

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Prosjektkostnader   25 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 25 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   19 000
02.Lån i bank    0

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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03.Egenkapital    0
04.Eget arbeid   6 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 25 000

Tilskudd fra andre
Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei
Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Kan legge ved tilbud oversendt fra min utstyrsleverandør. Siden dagens situasjon med covid 19 krever 

leverandøren forhåndsbetaling på dette utstyret så det haster å få igjennom en søknad. 

Se vedlagt tilbud. 
På forhånd takk!

Geografi

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

TLBUDBEK__2020-04-15_10.35.29.pdf   260 146 15.04.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0017 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

søknad husfliden tapt inntekt/drift

Kort beskrivelse

siden vi ble tvunget å stenge pga corona så har vi ikke hatt noen inntekt til vårt lag. Vi er avhengig av 

denne lille inntekten til å drifte laget hvor alt gjøres på dugnad ellers.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier birtavarre husflidslag

Org.nr:975513076
trollvikveien 269

9147 BIRTAVARRE

91807128

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Birtavarre husflidslag er et lite husflidslag som drives på dugnad. Vi har ingen lønnede ansatte og alt 

som gjøres , gjøres av medlemmer til fordel for laget og det den betyr for bygda og kommunen. Vi har

våre inntekter fra slag av kaffe og vafler på åpen kafe på lørdager og ellers salg av husflid svarer fra 

medlemmene våre og fra leverandører av bl.annet garn og annen ull.

Vi har også et eget arrangement : Holmenes - som i år utgår grunnet corona restriksjoner. Her vil vi 

også ha en tapt inntektskilde. 

Håpet er at vi skal klare oss over denne kneika også slik at laget består og kan fortsette sitt gode 

arbeide med å ta vare på kultur og tradisjoner.

Effektmål

Resultatmål

Måleindikatorer
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Aktiviteter

Vi har tilpassede aktiviteter til laget.

Kurs i vev, sløyd, ull, tekstil, skinn osv. 

Vi lager kurs på ønske fra både medlemmer og interesserte som kommer utenfra.

Målgrupper

Alle, både barn,unge, og gamle.

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Lokaler (husleie)    0

2. Lys og varme   5 196   5 196

3. Vann og avløp   2 271   2 271

4. Forsikring   2 340   2 340

5. Leie av utstyr og 
transportmidler    737    737

6. Rentekostnader minus 
renteinntekter    0

7. Ved omstilling - 
omstillingskostnader    0

Vedlikehold bygg   3 000   3 000

Sum kostnad 13 544 13 544
kostnadene er tatt utgangspunkt i regnskap 2019, delt på året.(Kostnadsoverslaget er for mars april og mai.)

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

egne midler   3 544   3 544

tilskudd kåfjord kommune   10 000   10 000

Sum finansiering 13 544 13 544
det er tatt utgangpunkt i regnskap fra 2019 til å gjøre en beregning.

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

111-2019-Signert årsregnskap.pdf   612 507 03.05.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0025 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

Birtavarre Røde Kors

Kort beskrivelse

Søknad støtte til kommunale avgifter, strøm og forsikring for drift av Røde Kors huset, næringsdelen 

som er skattepliktig.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier DM Consult AS

Org.nr:981110943
Kåfjorddalsveien 10

9147 BIRTAVARRE

41306014

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Birtavarre Røde Kors driver næringsmessig, skattepliktig utleie av overnattings rom, møte lokaler, 

utleie til arrangementer, servering i forbindelse med arrangementer og til overnattingsgjester, samt 

drift av treningsstudio.

Omsetning de to første månedene i år var god, ca. kr 45.000 pr. mnd for så å falle til ca. 30.000 i mars 

og ned til vel 9.000 i april som følge av nedstenging i forbindelse med corona utbruddet. 

Når man kan gjenoppta virksomheten fullt ut vet man ikke pr. dato, men uansett vil man få et stor 

omsetnings tap. Samlet sett vi det for Birtavarre Røde Kors bli et smertelig tap.

Vi søker om tilskudd til finansiering av kommunaleavgifter, strøm og forsikring som er påløpt i år, 

samlet kr. 52.501.

Effektmål

Resultatmål

Måleindikatorer
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Aktiviteter

Målgrupper

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Lokaler (husleie)    0

2. Lys og varme   19 335   19 335

3. Vann og avløp   22 699   22 699

4. Forsikring   10 467   10 467

5. Leie av utstyr og 
transportmidler    0

6. Rentekostnader minus 
renteinntekter    0

7. Ved omstilling - 
omstillingskostnader    0

Sum kostnad 52 501 52 501

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Tilskudd og egenkapital   52 501   52 501

Sum finansiering 52 501 52 501

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

092-2019 Offentlig Regnskap Underskrevet.pdf   910 794 20.05.2020

092-2019 Revisjonsberetning.pdf   845 438 20.05.2020

092-2019-Avd 25 Drift Huset1.pdf   66 490 20.05.2020

092-2020 Innt-kostnader 01-04.pdf   61 461 20.05.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0010 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

Søknad til kostnader ved omstilling - Dittis AS

Kort beskrivelse

Dittis AS har opplevd en tilnærmet fullstendig stagnasjon i forbindelse med Corona-utbruddet. 

Kiosken har sin "storhetstid" i perioden mars-september hvert år, så dette er svært alvorlig.

Det er nå kommet med to nye investorer, som sammen med nåværende eier har lagt inn et betydelig 

beløp for en omstillingsprosess. Vi håper kommune kan være med å bidra til omstillingen.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Dittis AS

Org.nr:989628100
Kirkevegen 7

9146 OLDERDALEN

91613660

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Driften er stengt helt ned og alle ansatte permittert. Kostnader som man kan minimere er forsøkt 

minimert, feks stoppet søppelabb mv.

Det er søkt støtte fra Statens kontantstøtteordning for de løpende faste kostnadene.

To nye investorer er kommet med, og nåværende eier og nåværende eiers far har fraskrevet fordring 

på firmaet på til sammen ca 400 000.

Effektmål

Resultatmål

Måleindikatorer
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Aktiviteter

Vi holder stengt så lenge det verste "corona-spøkelset" henger over samfunnet. Kortsiktig plan er å 

bruke perioden apr/mai 2020 til lett renovering av lokale, og starte opp med fornyet lokale og meny 

fra 1.juni. Vi håper de omstruktureringer vi gjør vil tilføre oss flere lokale kunder, i tillegg til at et 

større mattilbud vil kunne trekke også flere gjennomreisende til oss.

Målgrupper

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Bygging av lagerrom   150 000   150 000

Innkjøp av div 
kjøkkenmaskiner/utstyr   50 000   50 000

Innkjøp nytt inventar   50 000   50 000

Nedskrivning av gjeld (nåv
eier og eiers far)   400 000   400 000

Ombygging / oppdatering
kjøkken   100 000   100 000

Renovering av off. 
toaletter   50 000   50 000

Sum kostnad 800 000 800 000
Nedskrivning av gjeld må gjennomføres for å muliggjøre videre drift.

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Aksjekapitalinnskudd nye 
eiere   100 000   100 000

Nedskr av gjeld nåv eier 
og nåv eiers far   400 000   400 000

Tilskudd/lån Kåfjord 
Kommune   300 000   300 000

Sum finansiering 800 000 800 000
Vi er åpne for delt tilskudd via næringsfond / coronatilskudd / lån fra Kommunen

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Foreløpig Balanserapport 2019.pdf   394 619 23.04.2020

Foreløpig Resultatrapport 2019.pdf   393 180 23.04.2020

skatteattest.pdf   184 533 23.04.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0011 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

Stød til videre drift ved Manndalen Husflidslag

Kort beskrivelse

Manndalen husflidslag er en kvinnedominert bedrift som har vært etablert sedan 1968. Vi har egen 

butikk og drivs med en ansatt, ellers er det stor dugnadsånd i bedriften.

Vi rikter oss in på kulturformidling, opplæring i duodji og håndarbeid. 

Vår hovedoppgave er å ta vare på grenevevingen og bruk av ull. Vi kjøper og selger videre 

duodjiiprodukter som kvinnene i Manndalen produserer.

Åpningstid før koronaperioden var 5 dager i uka og 6 dager under sommermånedene. Dette har nu 

reduserats.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Manndalen Husflidslag

Org.nr:968051784
Sentrumsveien 2

9144 SAMUELSBERG

92898364

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Åpningstid før koronaperioden var 5 dager i uka og 6 dager under sommermånedene. Dette har nu 

redusert sig til att vi holder åpent vid avtale med kunden

Vi gjorde en egen undersøkelse på nettet angående vår nedgang i salg. Der kom det fram ett 

underskudd på 70% 

Før att avhjelpe på situasjon har vi hatt salg gjennom nett og telefon. Videre planeres det att åpnes 

forsiktig 2 dager i uka med 2 timers åpningstid.

Av en eller annen grund kom vi ikke in under statens ordning. Har också søkt før april men fått avslag.

Effektmål
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Resultatmål

Måleindikatorer

Aktiviteter

Salg

Kurser

Kulturformidling i sjøsamisk kultur

sosial møtesplats

strikkekaffe

arbetskvælder

bevaring av truede arbeidsteknikker

mm

Målgrupper

Vi har inga begrensninger på målgrupper men vi ser att vi brukes av duodjiiutøvere i hele Troms og 

Finnmark

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Lokaler lån   32 400   32 400

2. Lys og varme   30 000   30 000

3. Vann og avløp   11 000   11 000

4. Forsikring   26 000   26 000

5. Leie av utstyr og 
transportmidler   8 000   8 000

6. Rentekostnader minus 
renteinntekter    700    700

Sum kostnad 108 100 108 100
Kostnadsplanen ær lagt fram enligt Grenebua sitt budjett før 2020.

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

VARESALG   108 100   108 100

Sum finansiering 108 100 108 100
Finansieringsplanen ær inte reell men før att kunna skicka søknaden så gjorde vi så. Saknas upplysningar så¨ta kontakt

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Beskrivelse av hvilke andre hjelpetiltak som er omsøkt.docx   13 288 20.05.2020

Beskrivelse av omsetningendring som følge av corona.docx   14 626 20.05.2020

Skatt og merverdiavgift.pdf   184 599 20.05.2020

Skatteattest.docx   12 983 20.05.2020

Skatteoppgjør.pdf   130 332 20.05.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0022 Søknadsår 2020 Arkivsak 2020/245

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

Manndalen Sjøbuer AS

Kort beskrivelse

Søknad om støtte faste uunngåelige kostnader nedstenging på grunn av Corona.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier DM Consult AS

Org.nr:981110943
Kåfjorddalsveien 10

9147 BIRTAVARRE

41306014

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Søker tilfredsstiller alle krav i de statlige ordninger med hensyn til omsetningsnedgang og kostnader. 

De oppnår likevel ingen støtte fordi selskapet ikke tilfredsstiller to andre betingelsene. Krav om 

overskudd i 2019 og det hadde ikke selskapet på grunn av at man tidlig i 2019 startet opp med 

oppgradering / oppussing av anlegget. Vedlikeholdsdelen er kostnadsført og bidrar til underskuddet. 

Krav nr. 2 er: Hvis man hadde underskudd i 2019 måtte man kunne vise til at man hadde oppnådd 

overskudd i de to første månedene i 2020 for å kunne få statlig støtte til de uungåelige kostnadene. 

Oppgraderings- / vedlkeholds- arbeidet fortsatte også inn i 2020 og pågår fortsatt. Det kombinert 

med sesongsvingninger gjør at selskapet ikke hadde overskudd i januar - februar i år.

Selskapet regner med at de vil få en stor omsetningsnedgang på grunn av at man neppe klarer å 

erstatte utenlandsmarkedet (For eksempel fisketurister) med norske turister / besøkende.

De investeringene / oppgraderings- arbeidet man gjør nå er helt påkrevet om man skal kunne henge 

med i utviklingen innen næringen.

Videre har man startet arbeidet med å omstrukturere bedriften for også å tilpasse seg markedet samt

å gjøre den mer kostnadseffektiv. Søknaden omfatter derfor også midler til det arbeidet.

Effektmål
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Resultatmål

Måleindikatorer

Aktiviteter

Målgrupper

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Lokaler (husleie)    0

2. Lys og varme   6 665   5 000   5 000   16 665

3. Vann og avløp   5 411   5 500   5 500   16 411

4. Forsikring   3 637   3 637   3 637   10 911

5. Leie av utstyr og 
transportmidler   2 762   2 762   2 762   8 286

6. Rentekostnader minus 
renteinntekter   21 561   21 561   21 561   64 683

7. Ved omstilling - 
omstillingskostnader   20 000   20 000

Kontingenter    667    667    667   2 001

Regnskap / Revisjon   4 365   4 365   4 365   13 095

Rentekostnader    0

Telefon og port   3 608   3 600   3 600   10 808

Sum kostnad 48 676 47 092 67 092 162 860
Kolonne 2020 = Mars, 2021 = april og 2022 = Mai. 

Kostnadene for mars er hentet fra regnskapet og noen av postene er fordelt på måneder.

Kostnadene for april og mai bygger på regnskapsfordeling i mars og skjønnsvurderinger. Likevel vil det for de 

uungåelige kostnader ikke variere mye.

I mai vil man i tillegg få en del nødvendige omstillingskostnader vurdert til ca. 20.000.

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Tilskudd / EK   48 676   47 092   67 092   162 860

Sum finansiering 48 676 47 092 67 092 162 860
Halthi Næringshage med Siva-midler.

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

135-2019-Offentlig regnskap.pdf   208 847 18.05.2020

135-2020 Beregnet komp mars.pdf   165 936 18.05.2020

135-2020 Skatteattest.pdf   108 968 18.05.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0014 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

Søknad om tilskudd for faste løpende utgifter

Kort beskrivelse

Vi faller utenfor den statlige tilskuddsordningen siden eier ikke hat tatt ut lønn fra dette selskapet. 

Står i statlige vilkår at eier skal ha dette som hovedinntektskilde, noe jeg ikke har.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Marthinsen Produkter 

Org.nr:914987245
Olderdalsveien 108

   
95949782

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Vi har drevet siden oppstart 1. Juledag 2018. Vi har i perioden hatt god omsetning.

Årsresultat 2019 er ikke klart men vi har hatt en omsetning på ca. 950.000,- inkl. mva.

Noe som er veldig bra. Vi har ingen faste ansatte men ansatte på timebasis.

Etter Corona-stenging så har vi tapt anslagsvin 150.000,- inntil nå. Påskehøytiden og jula er de to 

høytidene som danner grunnlaget for resten av året.

Slik situasjon er nå så har vi ca. 12.000,- i faste uungåelige utgifter hver mnd. da med lånet frosset og 

kun rentekostnader beregnet.

Forferdelig urettferdig at ikke vi får være med på den statlige tilskuddsordningen, eneste feilen 

undertegnede har gjort er å ikke ta masse lønn ut fra selskapet...

Ber om økonomisk tilskudd for å komme meg gjennom denne tiden med null inntekt.

Effektmål
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Resultatmål

Måleindikatorer

Aktiviteter

Målgrupper

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Lokaler (husleie)   72 000   72 000

2. Lys og varme   50 000   50 000

3. Vann og avløp    0

4. Forsikring    0

5. Regnskap   50 244   50 244

6. Rentekostnader minus 
renteinntekter   28 488   28 488

7. Ved omstilling - 
omstillingskostnader    0

Sum kostnad 200 732 200 732
Huseier betaler forsikringer og strøm, dette etterskudds faktureres i slutten av året. Dette er ikke eksagt men antatt sum 

under lys og varme pkt. 2

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

egenkapital   20 074   20 074

tilskudd 90%   180 658   180 658

Sum finansiering 200 732 200 732
Dette er årlige kostnader som er faste uungåelige

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Corona tilskudd pub_29042020_131909_000158.pdf   446 927 29.04.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0015 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

Støtte for dekning av faste uunngåelige utgifter og omstillingskostander for Olderdalen 

Skicamp ENK

Kort beskrivelse

Olderdalen Skicamp ENK er stengt ned av staten ifm Coronautbrudd og har kansellering fra samtlige 

turister. Selskapet falt også utenfor den statlige støtteordningen, så de står pr dags dato på bar bakke.

Olderdalen Ski Camp ENK satser stort på turisme i Olderdalen og er underveis i omstrukturering for å 

kunne tilby eget skiverksted, flere utleieenheter, storlavvo og sauna, mye ved hjelp av lokal 

arbeidskraft.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier Olderdalen Ski Camp ENK

Org.nr:914557437
Olderdalsveien 429

9146 OLDERDALEN

92999974

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Olderdalen ski camp drifter komplett utstyrte leiligheter og retter seg mot ekstremsportmarkedet og 

turisme her i Kåfjord, med fokus på ski og sykkel året rundt. Denne sesongen lå an til å bli vårt ekte 

gjennombrudd. Vi har tidligere i oppbyggingsfasen finansiert videreutviklingen ved å jobbe ved siden 

av driften av skicampen, og benyttet egne oppsparte midler. Denne vinteren ville skicampen 

finansiert videreutviklingen selv, dette før alt ble avbestilt og stengt.

Da vi ser markedet etterspør vårt konsept, har vi innhentet støtte til ski og sykkelverkstedet, som er 

under oppføring, fra Sametinget.Vi har ansvarlig bygger på restaureringen av den gamle låven, og 

ønsker å søke bruksendring på denne tilpasset bruk for turisme, med en ny utleieenhet i tillegg. Dette

vil stå klart medio august iår. Skicampen vil da ha kapasitet til å ta imot grupper på ca 14-16 personer, 

som er etterspurt i markedet.

Delen av eiendommen i fjæra som er regulert til turistformål, vil iløpet av sommeren få tilført 

storlavvo og sauna, som gir Olderdalen ski camp et stort løft på fasilitetsiden.
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Ski og sykkelverkstedet, som vil inneholde utleie av skredutstyr etc. samt fasilitetene i fjæra, er i 

tillegg til bruk for skicampens egne gjester, tiltenkt å kunne benyttes for turister i vårt område, som 

ønsker å leie disse fasiliteter. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra markedet på konseptet som 

sådan, og vil derfor fortsette vår videreutvikling og være klare til å motta gjester, når denne 

situasjonen vi nå alle befinner oss i, er over.

Vi har benyttet oss av muligheten for avdragsfrihet på private lån, for å få ned utgiftene nå. Vi mottar 

ingen andre støtteordninger per idag. Ønsker å ferdigstille de nevnte prosjekter, da markedet har vist 

stor interesse for disse. Og gjøre oss enda mer attraktive i Kåfjord som næringsvirksomhet.

Effektmål

Resultatmål

Måleindikatorer

Aktiviteter

Virksomheten står ovenfor problem med likviditet, så de har tatt opp privat tilleggslån i DNB på kr 

150 000 for å kunne betale kreditorer og holde lokale håndverkere i drift.

Målgrupper

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Nettverk 3net    203    203

2. Lys og varme    660    660

3. Vann og avløp    723    723

4. Forsikring    391    391

5. Regnskapsførertjenster   1 350   1 350

7. Ved omstilling - 
omstillingskostnader   25 000   25 000

Sum kostnad 28 327 28 327
Punkt 5. Regnskapførertjenester 

Stipulerte gjennomsnittlig regnskapførertjenester basert på regnskaparbeid hittil i 2020, som ennå ikke er 

fakturert, og gjenstående arbeid i perioden mars, april og mai.

Punkt 7. Omstillingskostnader:

KOMMUNALE UTGIFTER VIDEREUTVIKLING

Kommunale gebyrer tilknytning vann/kloakk                      kr 10000,-

Bruksendring låven med ansvarlig bygger                         kr 15000,-

PRIVATE UTGIFTER VIDEREUTVIKLING

Anlegg av vei-planering/maskinleie                                   kr 50000,-

Lavvo med ovn                                                                  kr 15000,-

Sauna                                                                                kr 75000,-

Innkjøp av utstyr til utleie

eks,skredutstyr-sykler                                                       kr 50000,-

Totalrenovering av låve til videreutvikling av driften hittil utført kr 500 000,- i egenkapital

Informasjon til vedlegg til søknad:

Næringsoppgave 2019 er ikke sluttført, så næringsoppgave 2018 er vedlagt. Næringsoppgave 2019 kan 

sendes inn når den er ferdig hos oppdragsansvarlig regnskapsfører.

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Bistand kåfjord kommune 
dekning faste utgifter   3 327   3 327

Bistand Kåfjord kommune
ifm kommunale utgifter   25 000   25 000

Sum finansiering 28 327 28 327
KOMMUNALE UTGIFTER VIDEREUTVIKLING
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Kommunale gebyrer tilknytning vann/kloakk                      kr 10000,-

Bruksendring låven med ansvarlig bygger                         kr 15000,-

PRIVATE UTGIFTER VIDEREUTVIKLING

Anlegg av vei-planering/maskinleie                                   kr 50000,-

Lavvo med ovn                                                                  kr 15000,-

Sauna                                                                                kr 75000,-

Innkjøp av utstyr til utleie

eks,skredutstyr-sykler                                                       kr 50000,-

Totalrenovering av låve til videreutvikling av driften hittil utført kr 500 000,- i egenkapital

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Faste utgifter iht regnskap 2020.pdf   409 747 30.04.2020

Næringsoppgave 1, 2018.pdf  1 400 677 30.04.2020

Skattemelding 2018.pdf   105 273 30.04.2020
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0024 Søknadsår 2020 Arkivsak 2020/245

Støtteordning Corona - ekstrabevilgning 2020 Kåfjord kommune

Siam Catering AS

Kort beskrivelse

Søknad om støtte til faste uunngåelige kostnader nedstengning på grunn av corona.

Beskrivelse

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Prosjekteier DM Consult AS

Org.nr:981110943
Kåfjorddalsveien 10

9147 BIRTAVARRE

41306017

Kontakt - -

    
-

Prosjektleder - -

    
-

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Siam Catering AS hadde meget god omsetning de tre første måneder i år, men man vil likevel ha en 

reell omsetningsnedgang ved utgangen av mai i forhold til samme periode i fjor. I april hadde 

selskapet en omsetningssvikt i forhold til samme måned i fjor på kr. 75.434 i% 72,9. De foreløpige 

omsetningstall for mai tyder på at svikten blir på samme nivå eller større. Juni vil man nok også måtte 

regne med en sterk nedgang på grunn av svikt i det lokale marked og forretningsreisende samt 

corona-restriksjoner.

Selv om sommer turist sesongen skulle bli god vil man ikke kunne ta igjen det tapet. Etter sommer 

sesongen regner man med at reisevirksomheten til det offentlige, forretnings- og næringsdrivende for

øvrig blir mye lavere noe som automatisk fører til svikt i omsetningen.

2020 vil bli et meget tøft økonomisk år for selskapet. Ut fra det man ser for seg og forventer må man 

bare innse at driften for 2020 vil gi et underskudd uansett støtte fra det offentlige.

Selskapet har imidlertid en god egenkapital slik at man har noe å tære på, så ut i fra det regner man 

med å kunne drive videre utover 2020.

Effektmål
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 2 -

Resultatmål

Måleindikatorer

Aktiviteter

Målgrupper

Forankring

Prosjektorganisering

Samarbeidspartnere

Tids-/milepælsplan

Startdato: - Sluttdato: - Milepælsplan vedlagt søknad: Nei

Kostnad-/finansieringsplan

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 3 -

Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

1. Lokaler (husleie)   12 500   12 500   12 500   37 500

2. Lys og varme   2 430   2 785   2 500   7 715

3. Vann og avløp   2 879   2 879   2 879   8 637

4. Forsikring   2 775   2 775   2 775   8 325

5. Leie av utstyr og 
transportmidler   3 590   3 590   3 590   10 770

6. Rentekostnader minus 
renteinntekter   5 237   5 259   5 240   15 736

7. Ved omstilling - 
omstillingskostnader    0

Forsikring kjøretøy   1 159   1 159   1 159   3 477

Regnskap   4 693   4 174   4 500   13 367

Telefon - internett   3 683   3 480   3 500   10 663

Sum kostnad 38 946 38 601 38 643 116 190
Kolonne 2020 = Mars, Kolonne 2012 = April og Kolonne 2022 = Mai.

Kostnader for mars og april er hentet fra regnskapet, mens mai bygger på kjente faktorer og skjønn. Variasjon 

fra måned til måned er minimal.

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Egenandel og eventuell 
tilskudd   38 946   38 601   38 643   116 190

Sum finansiering 38 946 38 601 38 643 116 190
Selskapet søker om kommunal støtte i håp om å få et bidrag til å minke underskudd som vil oppstå i år.

Geografi

1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

076-2019 Næringsoppgave.pdf   204 263 20.05.2020

076-2019 Offentlig regnskap.PDF   148 031 20.05.2020

076-2020 Skatteattest.pdf   155 689 20.05.2020

076-2020 Uung kostnader 03-05.pdf   169 120 20.05.2020
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/290 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 26.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/20 Formannskap -  Næringssaker 05.06.2020 

 

Svar - Søknad om tilskudd til etablering av pukk/grus utsalg 

Henvisning til lovverk: 
 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
 
Vedlegg 
1 søknad 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknad om tilskudd avslås. 
2. Det bevilges et rentefritt lån inntil 30% av finansieringsbehovet og maksimalt kr. 

200.000,- 
3. Lånet administreres av Lindorff og gis en nedbetalingstid på 5 år. Det må stilles 

garanti for lånet med pant i eiendom. 
4. Lånet bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng for lånet er 15200.415.325. 
5. Tilbudet er gyldig til 31.07.2020 
6. Søker må bekrefte at disse vilkårene er godtatt innen 31.juli 2018. Hvis en slik 

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

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

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Myrvoll Maskin AS søker tilskudd på kr. 200.000 fra næringsfondet i Kåfjord kommune til 
etablering av utsalg av pukk og grus. Bedriften ble etablert i 2018 og har 3 lokale eiere, hvor 
alle deltar i den daglige driften. Bedriften har 11 ansatte og har hele landet som marked, men 
med hovedvekt på vår region. Driften består av sprenging, bolting/sikring, tomtearbeider, 
VA-grøfter, kabelgrøfter, fiberblåsing, stolperøysing, brøyting og andre anleggsarbeider. 
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Firmaet ser nå på muligheten for å starte opp et pukk/grus utsalg samt produksjon av 
naturstein for salg av natursteins-mur. De ser også på muligheten for å kunne ta imot masser 
for å knuse/sikte til gjenbruk, som f.eks. matjord, knust asfalt, knust betong, etc. De ønsker å 
etablere seg med mobilt utstyr for å være fleksible med hensyn til kunders behov og ønsker 
og ser for seg å selge til prosjekter, tomter, vei, vann, avløp, driftsavtaler etc. 
 
Kostnadsplan 

Tittel SUM 
01. Forprosjektering 240 000 
02.Direkte oppstartskostnader 715 000 
03.Drifts kostnader 1 262 000 
Sum kostnad 2 217 000 

 
Finansieringsplan 

Tittel SUM 
01.Tilskudd fra næringsfondet 200 000 
02.Lån i bank 700 000 
03.Egenkapital 317 000 
04.Eget arbeid 500 000 
05.Andre finansieringskilder 500 000 
Sum finansiering 2 217 000 

 
 
 
 
Fra revidert søknad. Sitat: 
Marked: 
Mindre potensielle jobber 
-salg av masser til prosjekter- Tomter, vei vann og avløp, driftskontraker etc.. private og 
næring 
-produksjon av strø sand til Kommunale og statlige driftskontraker 
-salg av naturstein til oppsett av støttemurer, plastring, hagemurer etc.. Private og næring 
-deponi mottak for knusing av betong/asfalt 
-deponi mottak for sikting av mat jord , fyllmasser etc.. 
Større potensielle Jobber 
-Masseleveranse til veiutbedring nordmannvik-langslett 
-Mottak og knusing av asfalt fra veiutbedring nordmannvik-langslett 
-Mottak og sikting av fyllmasser/matjord fra veiutbedring nordmannvik-langslett 
-Knusing/sikting på større aktuelle anleggs jobber (tilby knusing på anleggsplass) 
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Økonomi/Budsjett 
-Det ganske kapital krevende å komme igang med driften å vi har beregnet følgende i 
oppstartkostnader og drifts kostnader over 2 år. Se vedlegg for budsjett. 
Økonomi: 
-kostnader forprosjektering:vedlegg 1 = kr 240 000,- eks mva 
-kostnader oppstart:vedlegg 2 = 715000,- eks mva 
-kostnader 2 mnd drift :vedlegg 3 = 1 262 000,- eks mva 
-Drifts budsjett over 1 år vedlegg 4 
Som beskrevet i budsjettet er dette potensielle tall for driften. Er selvfølgelig mange faktorer 
som spiller inn, hvor bra går oppstarten, blir det feil på maskiner/utstyr, får vi solgt unna 
massene i tide, klarer vi å forhandle fram fast levering til driftskontraker i regionen etc.. 
Som budsjettet fremspeiler, er det lagt opp til at vi får full uttelling for det vi produserer å 
driften er stødig. vi forventer selvfølgelig at det blir litt oppstartsproblemer, men føler oss 
trygge på at vi får dette til da vi innehar god kompetanse på dette feltet. vi vil også fremheve 
viktigheten med å ta kostnaden ved testing av fjellet/materialet før vi går til investering av 
maskiner/utstyr. Dette for å sikre at kvaliteten på fjellet tilsvarer kravene som stilles for 
vei/grunnarbeid innen kommunal å fylkes sektoren, før vi går videre med investeringer. 
 
-Positive fordeler for kommunen 
-Opptil 3-4 faste arbeids plasser i sommer sesong / halvvert ved vinter 
-ringvirkninger for kommunen generelt, ved innkjøp å bruk av tjenester lokalt 
-Alle entreprenører/kommunen/private og andre næringer får tilgang til lokal masseleveranse, 
så handelslekkasje til andre kommuner vil minke. 
Finansiering 
Som det fremkommer av budsjettet så vil oppstarten og de 6 første drifts månedene bli ganske 
harde for bedriften, dette pga store kostnader ved anskaffelse av utstyr og produksjons 
kostnaden er direkte på de aktuelle månedene, mens masse utsalget fordeler seg utover flere 
måneder. 
Men etter hvert som vare lageret bygger seg opp, kan man trappe ned produksjon å heller 
produsere etter behov og etterspørsel og erfaringstall. 
Det vi ønsker å søke om er følgende: 
-Tilskudd til finansiering av forprosjektering: 60 000,- 
-Tilskudd/lån fil finansiering av startleie på maskiner og utstyr: 150 000,- 
-Næringslån for å sikre likviditeten 6 første drifts mnd: 500 000,- 
Vi er også i dialog med våre bankforbindelser for å sjekke hvilke muligheter vi har på 
næringslån og de spiller på lag visst vi klarer å få dere med. 
 
Vi håper kommunen er positiv innstilt til dette prosjektet å vi ønsker tilbakemeldinger og 
forslag/endringer til hvordan dette kan gjøres best mulig. 
Vi vil også etablere en dialog med sametinget og inovasjon norge for å sondere muligheter, vil 
tru de er positivt innstilt dersom vi har kåfjord kommune med oss. 
 
Sitat slutt. 
 
 

Vurdering: 
Norge produserer 13 tonn pukk og grus per innbygger. Produksjon av pukk og grus utgjør 62 
prosent av de 10,8 milliarder kroner mineralnæringen i Norge omsatte for i 2018.  
Det viser tallene i den såkalte Mineralstatistikken Direktoratet for mineralforvaltning har 
utarbeidet for 2018. Mens bransjen som helhet hadde en beskjeden vekst på 0,6 prosent, var det 
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en økning innen byggeråstoffer på fire prosent. Driftsrapporteringen viser en jevn økning i 
produksjon av byggeråstoff de siste 10 årene, og den passerte 94 millioner tonn i 2018. 
 
Salget av pukk og grus følger takten på bygge og anleggsaktiviteten. Aktiviteten har vær svært 
høy de siste årene innen flere av markedsområdene. Boligbyggingen i vår region har på langt 
nær fulgt trendene i byene, men vi har vært tilgodesett med store veiprosjekter og medfølgende 
utbygging av øvrig infrastruktur. Det er signalisert at mer er på gang, og det er på nytt mulig å 
melde seg på i konkurransen om å få levere.  
 
Det er svært gledelig at Myrvoll Maskin vil utvikle sin virksomhet i Kåfjord starte opp salg av 
stein, pukk og grus. En av de store kostnadsdriverne i forbindelse med bruk av stein er transport 
fra produksjonssted til brukssted. Om Myrvoll finner råvarer til gode produkter er det mulighet 
for å levere til lokale og regionale prosjekter i større og mindre omfang. Den fleksibiliteten de 
kan oppnå med å satse på flyttbare installasjoner vil tjene sin markedstilnærming men øke 
risikoen fordi flyttbart utstyr kan regnes som mer sårbart og mer utsatt for slitasje. 
 
Det er en god del arbeid som må gjøres før produksjonen kan komme i gang. Det må gjøres 
geologiske undersøkelser, innhentes tillatelser, opprettes reguleringsplaner, inngås leieavtaler og 
intensjonsavtaler. Mye av dette må gjøres før en bør investere i utstyr. 
 
I slike prosjekter er gode undersøkelser og god planlegging viktig. Det vil lønne seg å investere i 
en god oppstart for å være sikrere på å komme i en god posisjon til driftsfasen. Utfordringen er 
at det påløper forholdsvis store utgifter før inntektene kan komme. Utfordringen er likviditeten. 
Det er derfor forståelig at det er lagt inn en driftsfase i oppstarten. 
 
Myrvoll er allerede etablert i anleggsbransjen og etablering av produksjon og salg av 
steinprodukter vi kunne gi virksomheten ett bein til å stå på. Det er et håp at det blir flere 
arbeidsplasser ut av dette. Potensialet er der, og Kåfjordsamfunnet trenger det sårt. 
 
Næringsfondet har begrenset med midler, midlene for 2020 er oppbrukte og derfor må 
kommunedirektøren innstille på å gi lån i stedet for tilskudd. Myrvoll maskin as er et nystartet 
firma – riktig nok med overskudd, men med kort historie som etablert foretak. Næringsfondets 
retningslinjer gir mulighet for å yte tilskudd eller tilskudd og lån i kombinasjon på inntil kr. 
150.000 eller kr. 200.000 i bare lån. 
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 Dato: 20.05.2020

Søknad om tilskudd til Forprosjektering og oppstart av pukk/grus utsalg 

Om bedriften:
Myrvoll Maskin AS er en mellomstor bedrift fra Birtavarre i Kåfjord Kommune.
Bedriften ble etablert i 2018 og har 3 eiere, hvor alle deltar i den daglige driften. Bedriften består av
totalt 11 godt motiverte og selvstendige arbeidstakere som alle har sin plass og tar sin del av 
ansvaret i driften. Vi er tilpasningsdyktige og kan ta jobber andre steder i Norge også.
Driften består av sprenging, bolting/sikring, tomte arbeider, VA-grøfter, kabelgrøfter, fiberblåsing, 
stolperøysing,brøyting og andre anleggsarbeider.
Vi er veldig opptatt av utvikling i distriktene å ønsker helst å jobbe «Hjemme» men pga av for lite 
ordretilgang har vi ikke mulighet å drive fullt å helt ifra kåfjord kommune.
Vi har da sett på muligheten for å starte opp et pukk/grus utsalg samt produksjon av naturstein for 
salg av natursteins-mur. vi ser også på muligheten for å kunne ta imot masser for å knuse/sikte til 
gjenbruk, som for eks matjord, knust asfalt, knust betong, etc..
Vi legger mye vekt på at utstyret SKAL være mobilt så vi kan tilby disse produktene på plassen hos 
en kunde. 

Marked  :
 Mindre potensielle jobber 
-salg av masser til prosjekter- Tomter, vei vann og avløp, driftskontraker etc.. private og næring
-produksjon av strø sand til Kommunale og statlige driftskontraker
-salg av naturstein til oppsett av støttemurer, plastring, hagemurer etc.. Private og næring
-deponi mottak for knusing av betong/asfalt
-deponi mottak for sikting av mat jord , fyllmasser etc..
Større potensielle Jobber
-Masseleveranse til veiutbedring nordmannvik-langslett
-Mottak og knusing av asfalt fra veiutbedring nordmannvik-langslett
-Mottak og sikting av fyllmasser/matjord fra veiutbedring nordmannvik-langslett
-Knusing/sikting på større aktuelle anleggs jobber (tilby knusing på anleggsplass)
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Økonomi/Budsjett
-Det ganske kapital krevende å komme igang med driften å vi har beregnet følgende i
oppstartkostnader og drifts kostnader over 2 år. Se vedlegg for budsjett.
Økonomi:
-kostnader forprosjektering:vedlegg 1 = kr 240 000,- eks mva
-kostnader oppstart:vedlegg 2 =  715000,- eks mva
-kostnader 2 mnd drift :vedlegg 3  = 1 262 000,- eks mva
-Drifts budsjett over 1 år vedlegg 4
Som beskrevet i budsjettet er dette potensielle tall for driften. Er selvfølgelig mange faktorer som
spiller inn, hvor bra går oppstarten, blir det feil på maskiner/utstyr, får vi solgt unna massene i tide,
klarer vi å forhandle fram fast levering til driftskontraker i regionen etc..
Som budsjettet fremspeiler, er det lagt opp til at vi får full uttelling for det vi produserer å driften
er stødig. vi forventer selvfølgelig at det blir litt oppstartsproblemer , men føler oss trygge på at vi 
får dette til da vi innehar god kompetanse på dette feltet. vi vil også fremheve viktigheten med å ta 
kostnaden ved testing av fjellet/materialet før vi går til investering av maskiner/utstyr. Dette for å 
sikre at kvaliteten på fjellet tilsvarer kravene som stilles for vei/grunnarbeid innen kommunal å 
fylkes sektoren,før vi går videre med investeringer. 

-Positive fordeler for kommunen
-Opptil 3-4 faste arbeids plasser i sommer sesong / halvvert ved vinter
-ringvirkninger for kommunen generelt, ved innkjøp å bruk av tjenester lokalt
-Alle entreprenører/kommunen/private og andre næringer får tilgang til lokal masseleveranse, så
handelslekkasje til andre kommuner vil minke.

Finansiering
Som det fremkommer av budsjettet så vil oppstarten og de 6 første drifts månedene bli ganske harde
for bedriften, dette pga store kostnader ved anskaffelse av utstyr og produksjons kostnaden er 
direkte på de aktuelle månedene, mens masse utsalget fordeler seg utover flere måneder.
Men etter hvert som vare lageret bygger seg opp, kan man trappe ned produksjon å heller produsere 
etter behov og etterspørsel og erfaringstall. 
Det vi ønsker å søke om er følgende:
-Tilskudd til finansiering av forprosjektering: 60 000,-
-Tilskudd/lån fil finansiering av startleie på maskiner og utstyr: 150 000,-
-Næringslån for å sikre likviditeten 6 første drifts mnd: 500 000,-
Vi er også i dialog med våre bankforbindelser for å sjekke hvilke muligheter vi har på næringslån
og de spiller på lag visst vi klarer å få dere med.

Vi håper kommunen er positiv innstilt til dette prosjektet å vi ønsker tilbakemeldinger og 
forslag/endringer til hvordan dette kan gjøres best mulig. 
Vi vil også etablere en dialog med sametinget og inovasjon norge for å sondere muligheter, vil tru 
de er positivt innstilt dersom vi har kåfjord kommune med oss. 

Med Vennlig Hilsen 
- Daglig Leder -
Per-Ole Myrvoll
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/275 -3 

Arkiv: L83 

Saksbehandler:  John Johansen 

Dato:                 15.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/20 Formannskap -  Næringssaker 05.06.2020 

 

Manndalen båtforening søker om festetomt i Løkvoll havn 

Henvisning til lovverk: 
 Tomtefesteloven 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord kommune etablerer en festetomt på ca. 1,2 dekar på gnr 29, bnr 69, like øst for 

båtoppsettet i havna på Løkvoll. 
2. Tomta festes bort til Manndalen båtforening, org. nr. 920064515. 
3. Alle gebyr og kostnader ved oppmåling og tinglysing betales av Manndalen båtforening. 
4. Tomta måles opp og festekontrakt tinglyses så snart gebyr og kostnader er betalt. 
5. Festetida settes til 40 år.  

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Manndalen Båtforening søker i epost av 7.5.2020 om å få feste en tomt på 1500m2 i havna på 
Løkvoll. Plasseringa er ved sjøen øst for 
båtoppsettet på kommunal eiendom, gnr 29, bnr 
69. Se kartutsnitt til høyre. 
 
I søknaden sier de blant annet: 
Manndalen båtforening er en båtforening i vekst, 
vi har i dag 52 medlemmer med båtplass.  
I tillegg har vi noen ledige båtplasser som vi vil 
få fylt opp i inneværende år av folk som står på 
venteliste. Båthavna er ikke ferdig utbygd, og vi 
vil etablere nye brygger/båtplasser så lenge det 
er etterspørsel. Vi skal også etablere en 
gjestehavn for besøkende.  
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Det vil bli mye aktivitet og flere medlemmer i båtforeninga i årene som kommer, og vi ser med 
dette ett behov for å bygge oss ett klubbhus på ca. 80 kvm nede ved havna.  
  
Klubbhuset skal brukes til møtevirksomhet, sosiale sammenkomster, bruk under dugnader osv.  
Det vil også kunne brukes som sanitærbygg av folk som benytter seg av gjestehavna.  
 
Båtforeninga har kjøpt to brakker som skal plasseres på grunnmur og brukes som utgangspunkt 
for klubbhus. Det skal bygges tak med røsting, settes inn flere vinduer og paneles utvendig. 
 
På tomta vil det være ett klubbhus med adkomstvei/parkering, resten av tomta vil bli 
opparbeidet med grøntareal og det er også planlagt ett uteområde med bord og benker. Arbeid 
med vedlikehold av klubbhus, plenklipping, og annet forefallende arbeid vil bli utført av 
medlemmer i båtforeninga. Området vil bli holdt ryddig og velstelt, det skal bli pent og 
attraktivt for lokalbefolkninga, brukerne av havna, tilreisende osv. 
 
I fremtiden vil det ikke bli anledning å bruke området som lagerplass for båter, båthengere, med 
mer. Noe som også vil hindre aktiviteter som kan medføre en del forurensning i forbindelse med 
båtpuss, reparasjoner og ”gjenglemt” malingsutstyr, presenninger, deler osv. 

 

Vurdering: 
Etter at havna på Løkvoll ble mudret og det ble fylt ut ny molo har bygda nå fått en svært flott, 
og romslig båthavn. Dette har gitt et løft og nye muligheter for båtmiljøet. Manndalen 
båtforening har fra tidligere en avtale med kommunen om drift av småbåthavna. Foreninga er i 
vekst, og ser nå behov for klubbhus i havna både for å ivareta egne interesser, men også for å 
kunne gi tilbud til gjestebåter. 
 
Det er gunstig at en engasjert båtforening ønsker å drive havna. Dette vil ofte utløse betydelig 
dugnadsarbeid for utvikling og forbedring av anlegget og området som ellers havneeier ville 
måtte ta alle kostnadene med. Brukerne av havna er nærmest til å vurdere hvilke behov som 
foreligger, og kommer ofte med gode forslag til løsninger. Kåfjord kommune setter pris på 
engasjerte foreninger og den store frivillige innsatsen som ytes gjennom slikt arbeid, og de 
bidrag til fellesskapet dette gir.  
 
Kommunen har forståelse for 
ønske fra båtforeninga om 
klubbhus. Ved fradeling av 
festetomt må man her forholde seg 
til formålsgrenser i 
reguleringsplan. Slik tomta er 
tegnet inn i søknaden fra 
båtforeninga vil den avskjære 
kyststien som er regulert inn 
gjennom dette området. 
 
I forslaget til tomteavgrensning til 
høyre er sørgrensa til tomta tegnet 
inntil arealet for kyststien. Tomta 
blir derfor noe mindre enn omsøkt, 
men ut fra skissen er den fortsatt 
på ca. 1200m2. Endelig 
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avgrensning og areal av tomta vil fastsettes under oppmåling. 
 
Det går kommunal vannledning over tomta. I kartutsnittet ovenfor er den tegnet inn med blå 
linje slik den framkommer i VA kartet. Dette er ikke en nøyaktig registrering. Det går også en 
avløpsledning (pumpeledning) fra Manndalen sjøbuer noe lengre inn på tomta, men den vil ikke 
være til hinder for plassering av klubbhuset i nordenden av tomta slik det er tegnet inn. Denne 
avløpsledninga er ikke innmålt eller kartfestet. Både vann- og avløpsledninga bør måles inn. Det 
kan ikke bygges eller etableres permanente installasjoner nærmere ledningstraseene enn 4,0m. 
 
I havneområdet er det 2 reiselivsbedrifter. Det er derfor svært viktig at båtforeninga ivaretar 
arealene på en god måte, og at det ikke blir hensatt eller lagret båter, båthengere, eller annet 
utstyr. Videre kan det heller ikke tillates aktiviteter som båtpuss eller lignende som utføres på en 
slik måte at det kan forurense grunnen i området, eller gir avsig til sjøen. Dette er også nedfelt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Under de nevnte forutsetningene er kommunen positiv til å fradele festetomt til Manndalen 
båtforening. Alle kostnader ved fradeling og oppmåling betales av båtforeninga. 
Oppmålingskostnadene er for tiden kr. 13.855,00. I tillegg kommer gebyr for tinglysing av tomt 
og tinglysing av festekontrakt med kr. 540,00 hver. Festeavgifta er for tiden 2.190,- kr/dekar pr. 
år. Eksakt festeavgift er derfor avhengig av oppmålt areal. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2020/268 -2 

Arkiv: Fond 

Saksbehandler:  Jens Kristian Nilsen 

Dato:                 18.05.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/20 Formannskap -  Næringssaker 05.06.2020 

 

Svar - Søknad - Investering i stasjonærblander for bedre utnyttelse av 
grovforressurser 

Henvisning til lovverk: 
Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i 
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
 
 
Vedlegg 
1 Sladdet budsjett 
2 Sladdet søknad 
3 Søknad næringsfond sladdet 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Søknaden innvilges med et tilskudd på inntil 9,5 % av kostnadene, med NOK 630.200 

som godkjent kostnadsramme, og maksimalt 60.000 kroner. Utgiftene må dokumenteres. 
2. Støtten utbetales etter en anmodning som inneholder dokumentasjon av utgiftene som 

inngår i tiltaket og timelister for eget arbeid. En slik anmodning må sendes inn via 
portalen www.regionalforvaltning.no innen 6 måneder etter dagens dato. 

3. Kåfjord kommune forbeholder seg retten til å utføre kredittsjekk på søker – 
bedrift/person før tilskudd utbetales. Dette for å hindre at tilskudd blir trukket til 
sanering av gjeld. 

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 tilskuddet bli trukket tilbake. Merk bekreftelsen med saksnummeret. 

5. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som 
bagatellmessig støtte. 

6. Støtten gis i henhold til Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av 
næringsfondet vedtatt i kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017 
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Saksopplysninger: 
Mandal søker om kr 126.000 i tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av en grovforblander som 
et vekststeg i en effektiv grovfôrhåndteringskjede. Dette gir mulighet å blande rundballer med 
forskjellig struktur og energinivå til en homogen kuttet masse (stabil fôring) over vinteren som 
gir økt fôropptak og deretter økt produksjon. Et tett system med god kutting vil hindre fôrspill 
under utmating og fôrrester i bås/gjødsla. På den måten reduseres fôrtap. En blander som 
tilpasser økning i diameter på rundball vil redusere kostnader. 
 
Vegard Mandal overtok i januar 2017 gården Mandal 30/1 ved Biedebakken i Manndalen etter 
sin far ved generasjonsskifte. Driften ved gården er basert på produksjon av kumelk. Med nye 
krav til innredning av fjøs er Mandal tvunget til å redusere antall båsplasser. En mer effektiv 
utnyttelse av ressursene vil bli viktig for å opprettholde en stabil økonomi i gården. 
 
Kostnader 

 

Autoskap 4 90 800 
Balleløfter 50 000 
Fraktkostnader 15 000 
Haru Processor 3000 med rustfri bunn og skruer 330 000 
Transportskrue 5m 77 400 
Uforutsett ekstra kostnader 15 000 
Utmaterskrue 1,8m 46 500 
Vekt Klargjort i skap 5 500 
Sum kostnad 630 200 
Finansiering 

 

Egenkapital 189 200 
Investeringstilskudd fra Innovasjon Norge 315 000 
Tilskudd fra næringsfondet 126 000 
Sum finansiering 630 200 

 
I posten for egenkapital ligger også en søknad til sametinget som ikke er behandlet. Tilskuddet 
fra Innovasjon Norge er innvilget og gir en støtteandel på 50%. 
 
I 2015, før generasjonsskiftet ble det gitt tilskudd fra næringsfondet på 150.000 til investeringer 
i driftsbygning på gården med argumentasjon om at en skifte skulle gjennomføres og gården 
drives videre (sak 2015/920). 
 
 

Vurdering: 
 
Det er svært gledelig at det investeres i effektivisering og økt ressursutnyttelse i jordbruket i 
Kåfjord. Det ser ut til at søkeren har en ambisiøs plan for å utvikle gården videre og være klar 
for å møte fremtiden. Generasjonsskifte er en god løsning på å få videreført jordbruket og 
opprettholdt produksjonen.  
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Økonomien i prosjektet kan sies å væres sterk med 50% tilskudd fra Innovasjon Norge og 
mulighet for støtte fra sametinget. Økonomien i gården virker også sterk med lav grad av 
lånebelastning.  
 
Næringsfondet i Kåfjord kommune er under sterkt press, og midlene som er satt av for 2020 er 
så å si oppbrukt. De statlige overføringene til utviklingsfondet har stanset opp og kommunen har 
fått kraftig reduksjon i midler tilgjengelig for næringsstøtte. 
 

59



Gruppe Navn 2021-01 2021-02
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig   59 000 kr   53 000 kr
34 Offentlig tilskudd/refusjon    0 kr   435 000 kr
36 Leieinntekt   3 000 kr   3 000 kr
40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata -  20 000 kr -  20 000 kr
45 Fremmedytelse og underentreprise -  8 505 kr -  7 515 kr
50 Lønn til ansatte    0 kr    0 kr
59 Annen personalkostnad    0 kr    0 kr
62 Energi, brensel og vann vedrørende produksjon    0 kr    0 kr
63 Kostnad lokaler -  5 577 kr -  7 563 kr
64 Leie maskiner, inventar mv.    0 kr    0 kr
65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres -  1 117 kr -   104 kr
66 Reparasjon og vedlikehold    0 kr    0 kr
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.    0 kr    0 kr
69 Telefon og porto o.l. -  1 362 kr -  1 449 kr
74 Kontingent og gave    0 kr    0 kr
75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad -  12 471 kr    0 kr
77 Annen kostnad -   15 kr -   30 kr

Sum   12 953 kr   454 339 kr
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2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10
  58 000 kr   78 000 kr   57 000 kr   57 000 kr   60 000 kr    0 kr    0 kr   104 000 kr
  40 000 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr

  3 000 kr   3 000 kr   3 000 kr   3 000 kr   11 000 kr   3 000 kr   3 000 kr   3 000 kr
-  18 000 kr -  18 000 kr -  85 000 kr -  15 000 kr    0 kr    0 kr -  15 000 kr -  20 000 kr

-  1 890 kr -   440 kr    0 kr    0 kr -  8 000 kr    0 kr -  5 374 kr -  6 610 kr
   0 kr -  10 000 kr -  10 000 kr -  10 000 kr -  15 000 kr -  5 000 kr -  5 000 kr    0 kr
   0 kr    0 kr    0 kr -   490 kr    0 kr    0 kr -   488 kr    0 kr
   0 kr    0 kr -  10 737 kr -  1 347 kr -  13 476 kr    0 kr    0 kr    0 kr

-  6 958 kr -  4 514 kr -  6 131 kr -  3 381 kr -  2 622 kr -  4 095 kr -  1 991 kr -  2 635 kr
   0 kr    0 kr -  16 000 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr

-  1 035 kr -  2 674 kr -  3 799 kr -  7 152 kr -  1 217 kr -   104 kr -  7 058 kr -   104 kr
-   592 kr -  5 620 kr -  2 404 kr -  1 270 kr    0 kr -  15 000 kr -   416 kr -   155 kr

   0 kr    0 kr    0 kr -   982 kr    0 kr    0 kr    0 kr -   700 kr
-  1 375 kr -  1 367 kr -  1 366 kr -  1 445 kr -  1 094 kr -  1 460 kr -  1 329 kr -  1 433 kr

   0 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr    0 kr -   100 kr
-  12 471 kr    0 kr    0 kr -  12 471 kr    0 kr    0 kr -  12 471 kr    0 kr

-   20 kr -   32 kr -   48 kr -   181 kr -   72 kr -   937 kr -  1 279 kr    0 kr
  58 659 kr   38 353 kr -  75 485 kr   6 281 kr   29 519 kr -  23 596 kr -  47 406 kr   75 263 kr
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2021-11 2021-12
  38 000 kr   50 000 kr

   0 kr    0 kr
  3 000 kr   6 000 kr

-  20 000 kr -  20 000 kr
-   750 kr -  24 834 kr

   0 kr    0 kr
   0 kr    0 kr
   0 kr    0 kr

-  5 404 kr -  8 435 kr
   0 kr    0 kr

-  4 760 kr -  1 946 kr
   0 kr -  2 212 kr
   0 kr    0 kr

-  1 338 kr -   239 kr
   0 kr    0 kr
   0 kr    0 kr

-   937 kr    0 kr
  7 811 kr -  1 666 kr
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Tradisjonell bruksutbygging
Om søknaden

Prosjektnavn Investering i stasjonærblander for bedre utnyttelse av grovfôrressurser

Søknad mottatt

Søknadstype Tradisjonell bruksutbygging- Melkeku

Om søker

Søker VEGARD MANDAL

Fødselsnummer

Landbruksforetaket 818 065 442

Kontaktperson VEGARD MANDAL

E-post vmandal.gard@gmail.com

Telefon (+47) 94055086

Om prosjektet

Navn på prosjektet Investering i stasjonærblander for bedre utnyttelse av
grovfôrressurser

Velg kommunen
prosjektet skal
gjennomføres i

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono, Troms Og Finnmark (5426)

Legg inn
organisasjonsnummer
for ditt
landbruksforetak

818 065 442

Sladdet
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Prosjektets gårds- og
bruksnummer

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono, Troms Og Finnmark (5426)
Gnr: 30
Bnr: 1
Fnr: 0

Prosjektbeskrivelse Investere i en Processor 3000 stasjonærblander fra HaRu Systemer AS
som et vekststeg i en effektiv grovfôrhåndteringskjede.

Dette gir mulighet å blande rundballer med forskjellig struktur og
energinivå til en homogen kuttet masse (stabil fôring) over vinteren
som gir økt fôropptak og deretter økt produksjon.
Et tett system med god kutting vil hindre fôrspill under utmating og
fôrrester i bås/gjødsla slik at fôrtap unngås.

Blander tilpasset økning i diameter på rundball som reduserer
kostnader.

Er dette et
samdriftsprosjekt?

Nei

Beskriv positive
effekter av prosjektet
(både for deg/dere
som søker(e) og
samfunnet)

Økt produksjon per bås/binge-plass med basis på økning av
grovfôropptaket sikrer fremtidig lønnsomhet ved bruk av norske
ressurser.

Reduserer fôrtap under håndtering og utfôring.

Blander er grunnlaget i en vekstplan for å håndtere rundballer opptil
1,5m diameter for å redusere bruk av nett, plast, ensileringsmidler og
gi lavere kostnader ved transport.
Dette vil gi en lavere FEm kostnad sammenlignet med dagens
verdikjede.

Reduserer arbeidsbelastning for å ivareta egen fysisk og mental helse.

Prosjektet gjelder Annet

Bygger dere og skal
dere drive i henhold
til DEBIO-regelverket

Nei
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for økologisk
sertifisering?

Hvis ja, last opp
dokumentasjon på
DEBIO-godkjenning
(valgfritt)

Inneholder prosjektet
bruk av andre klima-
og miljøvennlige
løsninger som for
eksempel tre?

Nei

Hva søkes det om? Tilskudd til investeringer etter generasjonsskifte

Eventuell kommentar
(valgfritt)

01.01.2024 kommer det krav om kalvingsbinge også i båsfjøs som vil
redusere tilgjengelig båsplasser fra 14 til 12 for å overkomme dette
kravet.
Denne reduksjonen planlegges løst ved at produksjon per melkeku
økes gjennom målrettet tiltak:

- Økt tilvekst på kalver gjennom kortsnittet lett fordøyd stabilt grovfòr
- Fokus på oppdrett av kviger med avlsarbeid rettet mot fruktbarhet
og produksjon
- Økt grovfôropptak for økt produksjon per melkeku med vekting i
økt EKM (fett%)
- Reduserte kostnader

Har dere tidligere
vært i kontakt med
Innovasjon Norge
angående dette
prosjektet?

Nei

Prosjektet

Angi antatt startdato
for prosjektet (åååå-

2020-08-10
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mm-dd)

Angi antatt sluttdato
for prosjektet (åååå-
mm-dd)

2020-08-14

Investeringsbudsjett
Grunnarbeider kr

Betong (inkl. ev. plansilo) kr

Bygg (inkl. ev. fôrsentral, fôrlager, lammingsareal,
garasje, luftegård)

kr

Elektriker og rørlegger kr

Innredning kr

Innendørsmekanisering (IMEK) (inkl. ev. melke- og
skraperobot, fullfôrblander, kraftfôrsilo)

615
000

kr

Administrasjon (byggeledelse, prisstigning,
byggelånsrente)

kr

Uforutsett (5-10%) 15
000

kr

630
000

kr

Bygningsinformasjon
Kvadratmeter utbygging m²

Finansieringsplan
Tilskudd fra Innovasjon Norge (dette er summen du
søker om)

300
000

kr

Andre offentlige tilskudd 200
000

kr

Lån fra andre banker kr
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Eget arbeid kr

Egenkapital 130
000

kr

630
000

kr

Kommentar til
investeringsbudsjett
og finansieringsplan
(valgfritt)

Finansieringsplan:
300,000 søknad til Innovasjon Norge om tilskudd til personer under 35
år i forbindelse med generasjonsskifte for mindre investeringer for å
opprettholde produksjon.

200,000 søknad til sametinget om tilskudd til primærnæring for
tilretteleggende tiltak og prosjekter som bidrar til rekruttering, høyere
verdiskapning og utvikling av jordbruksnæringen.

130,000 oppspart egenkapital til dette formålet for å unngå/redusere
nødvendighet med lån for å gjennomføre prosjektet.

Kontaktinformasjon
til rådgivere
(valgfritt)

Produksjon

Produksjonsdata
I dag Etter investering

Antall årskyr 10 11 stk

Antall liggebåser melkekyr 14 12 stk

Eid melkekvote 72 685 72 685 liter

Leid melkekvote liter

Avdrått melk per årsku 6 464 7 300 kg
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Meierileveranse per årsku 5 743 6 600 liter

Årlig kjøttproduksjon 2 700 3 100 kg

Skal du bygge ut til
løsdrift i dette
prosjektet?

Nei

Ressurser

Fyll ut antall ansatte
I dag Etter investering

Antall personer - kvinner

Antall personer - menn

Fyll ut antall årsverk
I dag Etter investering

Antall årsverk - kvinner ,00 ,00

Antall årsverk - menn 1,50 1,50

Beskriv
arbeidserfaringen og
utdanningen dere
har

Fullført VGS innen Elektro.
Oppvokst på gård og arbeidet fast 2 år på gården før
generasjonsskifte ble utført Januar 2017.
Er påbegynt 4. driftsår i 2020.

Leid areal etter
investering Leid areal

Skogareal daa

Fulldyrket daa

Overflatedyrket daa

Innmarksbeite daa
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Annet areal daa

Totalt areal daa

Beskriv beliggenhet
og kvalitet på eid
jord og leid jord

Jord: 
83daa ligger innen 400m fra gård.
58daa ligger 2km fra gård.
74daa ligger 8km fra gård
10daa beite for kvigekalver ligger 11km fra gård ved seterhytte.

Skiftene varierer i størrelse men 10daa i snitt på surfor skifter med
gjennomsnittlig avling for fylket med potensial for økning som det
aktivt jobbes for.
Avling i 362 rundballer 2019 mellom 70-788kg TS/daa og snitt på
375kg TS/daa.

Det ble kalket i 2018 og 2019 for første gang på tiår og jeg har tro på
avlingsøkning for mer grovfôr.

Beskriv tilstanden på
gårdens
driftsbygninger i dag

Båsfjøs fra 1986 med ombygd tårnsilo til ungdyravdeling.
Bygget er godt vedlikeholdt og utenom å lage kalvingsbinge ved bruk
av 2 båsplasser mot kalveavdeling planlegges det ikke større
investeringer på bygg.
Det er plass til 14 melkekyr som blir 12 melkekyr ved tillegg av
kalvingsbinge.
Ungdyravdeling med 2 avdelte binger.
Kalveavdeling med 2 avdelte binger.

Driftsbygning setter grense for antall melkekyr, men potensialet
gjennom økt grovfôr, avlingskvalitet, avl og fruktbarhet er ikke nådd.

Beskriv dagens
maskinkapasitet og
behov for nye
investeringer

2 godt vedlikeholdt traktorer.
Eier 5m³ gjødselvogn, 3pkt slåmaskin, rundballpresse enkel,
rundballepakker, såmaskiner, tilhengere, kunstgjødselspreder og har
andel i redskapslag for div. utstyr som harv, plog, sprøyte,
transportvogn, m.m.

Det er planlagt 2 investeringer de nærmeste årene.
Bytte ut gammel gjødselspreder i en moderne dobbel-tallerken med
kantspredning for presis gjødsling.
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Kombi rundballpresse for enkelmanns-linje og presse opptil 1,5m
diameter rundballer som sparer kostnader.

Beskriv gårdens
skog- og
utmarksressurser og
potensiale

Gården har skogarealer, men i den mengde at familien er selvbetjent
for eget vedforbruk.

Beskriv annen
næringsvirksomhet
på gården som er
relatert til
landbruksforetaket

Gårdsproduksjonen er eneste virksomhet, men det er ubenyttet
potensiale som krever investering for å vokse frem.

Beskriv betydelige
private investeringer
for brukerfamilien i
prosjektperioden
(valgfritt)

Jeg sparer årlig i BSU for renter og fradrags utnyttelse som skal brukes
til å betale kjøpesum ved overtakelse av eiendom.
Jeg sparer noe i fond og aksjer som en start på langsiktig investering
utenom egen næring.

Utover det har jeg ingen betydelige private investeringer utenom
vekstøkning av gården de nærmeste årene for å sikre lønnsomhet og
redusere belastning på egen helse.

Økonomi

Fyll inn økonomiske
nøkkeltall For to

år
siden

I
fjor

Etter
investering

Fra næringsoppgaven

(9900) Sum driftsinntekter 1 095
557

966
989

1 136 000 kr

(6000) Avskrivninger 25 140 199 000 kr

(9920) Driftsresultat 335
622

274
592

336 000 kr
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Fra skattemeldingen

(1.6/1.7) Personinntekt fra
foretak

kr

(2.1.1) Lønn kr

(2.7) Næringsinntekter kr

(2.8/4.3) Bolig og annen fast
eiendom

kr

(3.3/4.8) Renter på gjeld,
andre kapitalkostnader og
fradrag

kr

(4.2) Innbo/løsøre, bil, MC,
båt mv.

kr

(4.8) Gjeld kr

Eventuell kommentar
til regnskapet
(valgfritt)

Økonomisk tall basert på 2018, 2019, 2021.

I forbindelse med nedleggelse av gårder inkludert i
redskapssamarbeid har det vært utgifter til utkjøp av andeler i
redskap.
Det har også vært fokus på mange, men små investeringer de siste 2
årene som er direkte utgiftsført.

Eksempler 2019:
Kalkvogn 12,000
Sprøyte/Transportvogn andel 6000
Underhaug direktesåmaskin 14,900
Kuhn slåmaskin 15,000
Motorsager, ryddesager 17,000
Gjerde, strømgjerde for permanent beiteskifter 25,000
Klippemaskin storfe 4000

71



Eventuell kommentar
til driftsplanen
(valgfritt)

Kvote: 72t
Levering: 70t
Kjøtt okser: 6 stk
Kjøtt kyr utrangert: 5 stk

Driftsplanen bruker tall fra 2018 og 2019 som grunnlag for faste og
variable kostnader.
Det er avsatt midler til å spre 13 tonn kalk årlig via entreprenør i
tillegg til egenutkjørt.
Det er også avsatt midler til mindre innkjøp i 65xx og til årlig
vedlikehold i 66xx.

Inntekter:
Melk 70t = 470,000
Okser 6stk = 84,000
Utrangering 5 kyr = 60,000

Beskriv prosjektrisiko
(gjennomførings- og
budsjettrisiko)

Med krav om kalvingsbinge fra 2024 som reduserer 2 båsplasser og et
samfunnsbilde hvor produksjon basert på økt grovfôr rasjon vil en
stasjonærblander ivareta nåværende produksjon med potensial for
ytterligere økning med bedre avling.

Jeg planlegger å øke avling i takt med økt kvalitet slik at jeg er
selvberget med høy energi grovfòr.
Godt kuttet, blandet og kompakt blanding på fôrbrettet sikrer tilgang
hele døgnet slik at hver båsplass yter mer til sammenligning med
nåværende løsning.

Beskriv produksjons-
og markedsrisiko

Risikoen har allerede inntruffet noe i 2020 med redusert forholdstall
og endret betaling på melk der fett/protein økning gir mer betalt.
En moderne blander vil gi fleksibilitet med tilpasning av levert melk
(forholdstall) med høy fett/protein verdi som et stabilt surfôr med høy
energi innhold legger til rette for.

Det er noe usikkerhet rundt landbruk, men jeg anser det som en
mulighet med smarte investeringer hvor fokuset er på effektiv
utnyttelse av ressurser gjennom verdikjeden.

Beskriv bærekraft-,
klima- og miljørisiko

Jeg anslår at jeg taper 5% av fôr under utmating som må fraktes
utenom drøvtygger.
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362 rundballer i 2019 gir et tap på 18 rundballer verdt 500kr = -9000kr
plus arbeid/diesel hvert år.

Prosjektet anses som miljøpositivt med redusert tap av ressurser,
redusert bruk av diesel og en produksjon basert på økt grovfòrandel.

Kontonummer for
utbetaling

4740.15.53564

Last opp
skattemelding og
næringsoppgave for
de to siste år

RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2018.pdf
Utskriftsversjon av skattemeldingen for 2018.pdf
RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2017.pdf
Skattemelding 2017.pdf
Fiken 2019 Saldobalanse-31.12.2019.xlsx
Fiken 2019 resultatregnskap_01.01.2019-31.12.2019.xlsx
Fiken 2019 Balanserapport-.xlsx

Last opp eventuelle
tilgjengelige
finansieringstilsagn
fra andre (valgfritt)

Last opp driftsplan
(obligatorisk for
større investeringer)
(valgfritt)

Driftsplan 2021+.xlsx

Last opp
lagerkapasitet
beregningsplan
(obligatorisk for
gjødsellager-
investeringer)
(valgfritt)

Last opp kart,
tegninger og annen
relevant byggteknisk
informasjon
(valgfritt)

73



Last opp
tilgjengelige
kontrakter for leie
eller kjøp av kvoter
og eiendommer
(valgfritt)

Last opp eventuelle
andre vedlegg
(valgfritt)

Haru Processor 3000 tilbud 17.02.2020.pdf
Processor 3000 inndekningstid og avkastning.pdf
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Investering i stasjonærblander for bedre utnyttelse av grovfôrressurser

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Mandal 30/1

Kontaktperson:
Vegard Mandal

Adresse:
Biedebakken 15

Postnr.:
9144

Poststed:
SAMUELSBERG

Mobil:
94055086

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
vmandal.gard@gmail.com

Bankkonto:

Organisasjonsnummer: 
818065442

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Gårdsdrift med melk og kjøttproduksjon fra NRF storfe.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Investere i en Processor 3000 stasjonærblander fra HaRu Systemer AS

som et vekststeg i en effektiv grovfôrhåndteringskjede.

Dette gir mulighet å blande rundballer med forskjellig struktur og

energinivå til en homogen kuttet masse (stabil fôring) over vinteren

som gir økt fôropptak og deretter økt produksjon.

Et tett system med god kutting vil hindre fôrspill under utmating og

fôrrester i bås/gjødsla slik at fôrtap unngås.

Blander tilpasset økning i diameter på rundball som reduserer

kostnader.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Vegard Mandal, Biedebakken 15, 9144, Samuelsberg

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Autoskap 4   90 800
Balleløfter   50 000
Fraktkostnader   15 000
Haru Processor 3000 med rustfri bunn og skruer   330 000
Transportskrue 5m   77 400
Uforutsett ekstra kostnader   15 000
Utmaterskrue 1,8m   46 500
Vekt Klargjort i skap   5 500

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Sum kostnad 630 200

Finansieringsplan
Tittel SUM

Egenkapital   189 200
Investeringstilskudd fra Innovasjon Norge   315 000
Tilskudd fra næringsfondet   126 000

Sum finansiering 630 200

Tilskudd fra andre
Innovasjon Norge har innvilget investeringstilskudd på 315 000 kr.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Vedlagt ligger:

Næringsoppgaver for siste 3 år samt driftsplan for 2021.

Søknaden til Innovasjon Norge som er mer utdypende og innvilget tilbudsbrev.

Tilbudet på Processor 3000 som er grunnlaget for investeringsøknad.

Lønnsomhet og avkastningsberegning.

Geografi
1940-Gaivuotna - Kåfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Driftsplan 2021+.xlsx   7 335 30.04.2020
Haru Processor 3000 tilbud 17.02.2020.pdf   135 129 30.04.2020
Processor 3000 inndekningstid og avkastning.pdf   33 784 30.04.2020
RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2017.pdf   233 632 30.04.2020
RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2018.pdf   233 372 30.04.2020
RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2019.pdf   232 890 30.04.2020
Søknad om tilskudd fra Innovasjon Norge 2020.pdf   72 590 30.04.2020
Tilbud fra Innovasjon Norge Haru Processor 3000.pdf   92 231 30.04.2020
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