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Søknad om investeringstilskudd og lån fra lånefondet- Solheim villsau 

Henvisning til lovverk: 

1 Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=regional+utvikling 

2 Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond (vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 
30.04.2014, sak 2014/36) 

 
 
 
 

Vedlegg 
1 00013H.pdf 
2 Revidert investeringsbudsjett - november 16 

  3     Regional plan for landbruk i Troms 
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/regional-plan-
for-landbruk-i-troms/ 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
1) Kvænangen kommune innvilger inntil 10 %, oppad begrenset til kr. 100 000,- i 

investeringstilskudd til Solheim Villsau til investeringer i fjøsbygning og produksjonslokaler. 
Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende lovkrav i forhold til slike 
bygg. Søker må dokumentere minst 10 % kr. 100 000,- i egenkapital/ egne materialer før 
tilskuddet utbetales. Prosjektet må være fullfinansiert for det igangsettes. Tilskuddet utbetales 
etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev, og når investeringene er foretatt.  

 
Støttemottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til Kvænangen 
kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt.  

 
Kvænangen kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet 
endres vesentlig eller leilighetene blir solgt innen 5 år.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=regional+utvikling
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/regional-plan-for-landbruk-i-troms/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/regional-plan-for-landbruk-i-troms/


Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 
til prosjektets/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 
egenart og størrelse.      

 

2) Kvænangen kommune innvilger kr. 162 000,- i lån fra Lånefondet til Vågøy Fisk AS.  

   Rentesats  

Rentesatsen for lån er p.t. 5 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-  og debotgebyr kr. 500,- Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr.   termin.  

Nedbetalingsvilkår 

Lån nedbetales med halvårige eller månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Fast eiendom tas i sikkerhet for lånet. Låntaker forplikter å forsikre pantobjektet. Låntaker    plikter 
å sørge for forsvarlig stell og vedlikehold av pantobjektet.  

Låntakers plikter 

Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom   
prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis.  

         Akseptfrist: 3 måneder  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Solheims villsau, org. nr. 970 426 299, ved Kurt Solheim, skal starte med produksjon av kjøtt til 
direkte salg, og videreforedlede produkter av kjøtt og skinn, til lokalt og regionalt marked. Søker 
har drevet med villsau i 12 år, og ønsker nå satse videre på virksomheten og utvide driften. Han 
vil bygge opp driften, og målet er å være i full drift innen 2020. De har i dag 20 sauer som alle 
har fått lam, og satser på å ha 50 dyr som skal settes på til høsten. Deres målsetning er å ha 100 
dyr i 2018/2019, som vil gi en produksjon på 150-170 lam hvert år, som vil gi ca 1,5 tonn 
produksjon i året.  
 
Solheim villsau søker om investeringstilskudd og kommunalt næringslån til bygging av 
fjøsbygning og til innredning av produksjonslokaler. Fjøsbygningen vil være delvis åpen front 
og vegger, med støpt betong gulv.  Det vil bli innredet et rom inne i bygget som er tilrettelagt for 
å ta inn syke dyr, eller dyr som har lammet på en ugunstig tid på året. Produksjonslokalet vil bli 
innredet i kjelleren i egen bolig, og skal brukes til småskala kjøttproduksjon. Produksjonslokalet 
vil bli 20-40 m2 med kjøle og frysekapasitet tilpasset produksjonen, og som tilfredsstiller 
mattilsynets krav til slike lokaler.   
 
Søker har satt følgende tidsplan for etableringen og oppbyggingen av driften:   
2016: Opparbeiding av jorder  

Investering av jordbruksutstyr  
Grunnarbeid og planering fjøsbygget  



Øke besetningen til 50 dyr 
 
2017: Bygge fjøs vår /sommer 

Innrede produksjonsrom i kjeller i bolig 
Gjerdingrundt jordene  
Øke besetningen til 100 dyr 

 
2018: Produksjon og markedsføring  
 
 
Investeringsbudsjett  
 

Type kostnad  Sum  
    
Utstyr, maskiner osv.         76 250  
Materialer fjøs        300 000  
Materialer produksjonsrom      150 000   
Utstyr produksjonsrom      100 000 
Kjøp av tjenester elektriker/rørlegger 
produksjonsrom       100 000 
Div. uforutsett         50 000  
Arbeid fjøs       200 000  
Snekker produksjonsrom        120 000  
Sum     1096 250 
  
Alle sum er eksklusiv merverdiavgift.   
 
 
Finansieringsplan   
  
Finansiering  Sum  
Tilskudd innovasjon norge       249 562  
Tilskudd sametinget       264 688 
Tilskudd Kvænangen Kommune       100 000  
Næringslån Kvænangen kommune        162 000 
Egeninnsats/lån       320 000  
Sum    1096 250  

 
Søknad om tilskudd fra Innovasjon Norge og Sametinget er under behandling.  
Det søkes om kr. 100 000 i tilskudd fra næringsfondet og kr. 162 000,- i lån fra lånefondet.  
 

 

 
 
 



Vurdering 
 
Solheim villsau har laget forretningsplan for driften, med driftsbudsjett. Driftsbudsjettet virker 
realistisk, og det er realistiske mål for produksjonen. I driftsbudsjettet er det tatt høyde for 
planene og forutsetningene for etableringen. Det legges opp til at produksjonen på sikt får 
lønnsomhet. Søker tar sikte på å selge produktene lokalt i kommunen, og nabokommunene Alta, 
Loppa, Skjervøy, Nordreisa. Søker opplyser at det ikke er andre produsenter i Troms som 
videreforedler villsau.  
 
Småskala produksjon og lokalmat er en satsing som myndighetene har vektlagt i den senere 
tiden, det vises til stortingsmelding om bygdenæringer i meld. St. 9 (2011–2012) Landbruks- og 
matpolitikk— Velkommen til bords og meldingen om gårdbaserte tilleggsnæringer Meld. St. 31 
(2014–2015) -  Garden som ressurs – marknaden som mål — Vekst og gründerskap innan 
landbruksbaserte næringar. Målsetning er å stimulere til vekst og gründerskap innen 
landbruksbaserte næringer uavhengig av størrelsen på gårdsbruket. Søker nevner i søknaden at 
de også vil utvikle et tilbud innen «inn på tunet» konseptet.  
 
I regional plan for landbruk i Troms, kommer det frem at det det produserer altfor lite lammekjøtt 
i Norge, etterspørselen er større enn produksjonen. Nasjonalt og internasjonalt er det en sterk økning 
i interessen for kortreist mat – mat basert på lokale råvarer og som bearbeides lokalt. I en verden der 
grenser bygges ned er maten og tradisjoner fra egen region identitetsbyggende. Forbrukerne sier at 
de ønsker å kjøpe mer lokal mat. Lokal mat har generelt et godt omdømme og målinger viser at 
forbrukerne kjøper mer av dette. Det understrekes at for å lykkes med en lokalmat-satsing er det 
viktig at en tenker lønnsomhet og ser satsingen fra kundens ståsted.  
 
Den regionale landbruksplanen for Troms (2014-2025) slår fast at jordbruket i Troms preges av små 
enheter. Den dyrka jorda ligger i smale striper langs sjøen. Tromslandbruket består tradisjonelt av 
kombinasjonsbruk. Også i dag må de aller fleste gårdbrukerne skaffe inntekter fra andre sysler enn 
landbruket.  Utvikling av bygdenæringer blir derfor viktig, også i et rekrutteringsperspektiv. 
Landbruk og bygdenæringer står derfor i et gjensidig avhengighetsforhold til hverandre, hvor det 
tradisjonelle landbruket er og blir bærebjelken. I Kvænangen har det vært stor nedgang i landbruket 
de siste 20 årene, og produsentmiljøet i Kvænangen er svært lite. Totalt sett er det bare 10 
landbruksforetak som driver med næringsmessig produksjon i hele kommunen. Det er derfor 
svært positivt at noen ønsker å satse på landbruk som næring, og det vil være et viktig tilskudd 
til produsentmiljøet. Området i Badderen har en typisk småbruksstruktur. Det er derfor ikke 
hensiktsmessig å satse på store volum der. Driftsopplegget som er skissert med videreforedling 
og direktesalg av produkt og tjenester synes å være en god driftsform som kan bidra til å skape 
positiv netto basert på de ressursene som finne i området, samtidig som det bidrar til utvikling i 
bygda.  
 
I henhold til vedtektene for kommunal næringsfond i Kvænangen, kan midler fra næringsfondet 
brukes som toppfinansiering til prosjekter hvor omsøkt støttesum er større enn 300 000,-. Det 
søkes om offentlig støtte på kr. 614250,-, dvs. 56 % av investeringssummen. Dette er innenfor 
rammen for offentlig støtte i slike investeringsprosjekter, man kan få opptil 60 % samlet i 
offentlig støtte. Søker har søkt om 24 % i støtte fra sametinget, 22 % fra Innovasjon Norge, 9 % 
fra Kvænangen kommune og 29 % i eget arbeid og egne midler. Størrelse på eget arbeid og egne 
midler er ikke spesifisert i søknaden. I vedtektenes pkt 3 H forutsettes det at søker dokumenterer 
minimum 10 % i egenkapital. Inntil 20 % av kapitalbehovet kan godkjennes som egeninnsats og 
egne materialer.  
 
Kvænangen kommune har ved tidligere anledninger støttet slike investeringsprosjekter med 
inntil kr. 100 000,-. Administrasjonssjefen anbefaler at fondsstyret støtter dette prosjektet med 



investeringstilskudd inntil 10 % av kapitalbehovet, maks kr.100 000,-. Det forutsettes at 
prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende lovkrav for landbruksbygg og produksjonsrom 
for mat. I henhold til reglementet for næringsfondet forutsettes det at søker dokumenterer 10 % i 
egenkapital/egne materialer.  
 
Det søkes om kr. 162 000,- i lån fra Lånefondet. I følge vedtektene for lånefondet skal det gis 
lån fra Kvænangen lånefond til nyetablerte og eksisterende bedrifter i Kvænangen.   Formålet er 
å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private virksomheter, og med det bidra 
til vekst i Kvænangen. Lån fra lånefondet er toppfinansiering, og skal supplere de 
lånemuligheter som næringsvirksomheter ellers måtte ha.  
 
I følge vedtektene kan det gis inntil kr. 250 000,- i lån til et prosjekt. Det forutsettes at lån fra 
lånefondet er toppfinansiering. Den totale prosjektkostnaden er på kr. 1 096 250,- og lånebeløpet 
på kr. 162 000,- utgjør 14,7 % av det totale kapitalbehovet, og kan da betraktes som 
toppfinansiering. Næringslån er gjeld som skal tilbakebetales, og kan ikke betraktes som et 
bidrag til eiernes egenkapital. I budsjettet er det tatt høyde for kapitalkostnader for lån. Det er 
kalkulert med at driften vil gå med overskudd etter 2. driftsår.  
 
Administrasjonssjefen tilrår at det omsøkte beløpet gis i lån fra lånefondet, med de ordinære 
lånebetingelsene.  
 



RF  1 3.50 — Kommunalt næringsfond

Søknad  - Bedriftsrettet-/etabIererstøtte

Prosjektnavn

støtte til utvidelse villsaudrift

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/  -eier:

Solheims villsau

Mobil: Telefon:

90016457 77769516
E-post:

snekkersolheim@outlook.com
Organisasjonsnummer:

970426299

Ærosjektinformasjon
Type  virksomhet  / type støttemottaker

Villsau drift med salg av  kjøtt og skinn.

Forretningside  /  mål og innhold med  prosjektet

Villsaudrift med tanke om videreforedling av  kjøtt  og skinn.

Eiersammensetning /  deltakere i  prosjektet  utover  støttemottaker

LKostnadsptan  og finansieringsplan

Kostnadsplan

Tittel

01.Pr£sjektkostnader

02.

03.

Sum kostnad

Finansieringsplan

Tittel

0l .Tilskudd fra næringsfondet

02.Lån i bank

03.Eg@kapital

04.Eget arbeid

05 .Andre finansieringskilder

Sum f1nansierin'g

Tilskudd  fra andre

Kontaktperson:

Kurt Ame Solheim
Adresse: Postnr.:

Dorras 9162

i trim n' til

Poststed:

SØRSTRAUMEN

Telefon arbeid:

77769999

Bankkonto:

4740285 1453

J

J

SUM

l 303 375

0
0

1 303  375

SUM

100 000

l00 000

0

l54 459

948 9l6

1  303 375



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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Legger ved investering, og driftsbudsjett, og skulle det være spørsmål utover dette så er det
bare  ä  ta kontakt.

Geografi

1 943-Kvænangen

[ Vedlegg

Dokumentnavn

Innvisteringsbudsjett villsau  REVlDERTxlsx

Ku1't.docx

REVIDERT DRIFTSBUDSJETT 2.xls

runballeutstyr og gjerdegdf

tilbud snekker solheim.odt

Traktorpdf

Filstørrelse

10  658
153  203

29 696

981  423
25  155
35 610

Dato

04.05.2016

04.05.2016

04.05.2016
04.05.2016

04.05.2016
04.05.2016

J



‘Nra DAGENBORG MASKIN AS
ANLEGGSMASKN OG TRÅKTOR l NORD-NORGE

kurt@kvp.as

Kurt Arne Solheim

Badderen

9092 Sørstraumen

 
TrOmSØ 26.02.2016

Tilbud Zetor Proxima  65  2010 modell

Vi viser til hyggelig møte, og har gleden av âtilby deg følgende maskin

Zetor Proxima 65 2010 modell gått 1240 timer

64 hk. 4 wd

Frontlaster TL 120SLI med SMS redskapsfeste

Dekk bak 420/85R30

Dekk for 280/85R24

Lettkjetting foran og bak kr. 250.000

Tillegg for:

Dalen pallegaffel SMS

Snøskuffe 220 cm  -  1100 litr

kr. 6.000

kr. 5.000

Total pris ex.mva kr. 261.000

Leveringsbetingelser:

Betalingsbetingelser

Leveringstid

Leveringssted

Tilbudsvarighet

: Kontant ved levering

:  Etter avtale

:  Tromsø

:30 dager, med V

'f O;

  
Thold om mellomsalg.
i.

'i
Med vennlig hilsen I
Dagenborg Maskin AS

Salgskonsulent è

Johnny Lorentzen i

Tlf. 98218335

E-post: johnny@dagenborg.no , i

s .  gin .l l,~;lf ll; li

'_ i

DAGENBORG MASKIN As ORG NR 936916651  MVA
POSTBOKS 3334 TLF +47 77 en  73  30
9275 TROMSØ EPOST gG$t(EDdagenbory.no çASE case lil

WEB anBesøk: Skattøraveien 60 www.dagenborg.n3
82 new uowum



snekkersolheim@outlook.com

Fra: Sven Johannes Mikkelsen <svenmikkelsen@gmail.corn>

Sendt: 22. april 2016 08:30

Til: snekkersolheim@outiook.com

Emne: tilbud

Hei Kurt.

Her er tilbudet skriftlig som avtalt.
Samiei tilbud på brukt grasutstyr for landbruk! høsteutstyr.
Utstyret står i Kjøllefjord Kvænangen.
1- Gjelder Welger rundballepresse RP 12
1- TKS - rundbaiiepakker
1- TKS - rundballeriver/kutter
Medfølger det jeg har av reservedeler til ovemevnte utstyr.

Avtait pakkepris kr. 40 000,-
Eks. mva.

Med hilsen Sven J . Mikkelsen

ijlijiliiiiji» iii

1



snekkersolheim@outlook.com f

Fra: Kstrandheim  AS  <post@kstrandheim.net>

Sendt: 21.apdl2016 1206

Til: ‘Kurt Ame  Solheim'

Emne: SV:

Tilbud sauegrinder.

50 stk 2m sauegrinder  29000,-

1  stk port 850,-

2  stk fronter 1600.-

2 stk  fofings hekker 4800,-

36250,-
mva 9063,-

45313,-

hilsen kjell  strandheim

9151 storslett

Fra:  Kurt  Arne Solheim [mailto:snekkersolheim@outlook.com]
Sendt: 21.  april  2016 10:08
Til: Kstrandheím AS
Emne:  SV:

Hei kan du skrive et Word dokument med femti grinder, en port, to foringsfronter og to forhekker. Som du
legger ved som vedlegg.

Sendt fra min Sony XperiaTM-smarttelefon

---- Kstrandheim AS skrev  ----

tilbud  sauegrinder

sauegrinder 2mx1,2mx 580 kr.x50stk= 29000,-

porter 850,-

forings fronter 2mx1,2m 800,- ‘ \ y N' m

rundballe  forhekk 2400,-

fraktfritt Ievert
+moms

se pà  kellfrlno

1



TILBUD  
BYGGMAKKER

rcunaenm 16052 Per Strand Storslett AS
SNEKKER SOLHEIM
V/KURT SOLHEIM H0‘/edV"-15
DQRRAS 9151 STORSLETT

9162 SØRSTRAUMEN Tlfl 77 77 03 77
Fax:  77 77 03 80

Internett:
E-post:
Bankkonto: 47400509200
Org.nr.:  NO 947560832 MVA

Foretaksregisteret

Tilbud-nr:  992397/00

Side 1 av 1

Leveringsadresse: Deres ref.: Rekvisisjon: Vår ref.:
SNEKKER SOLHEIM Kun 140416 tlf _ Kjell Halonen

ÉÉÅSÃSSOLHEIM ñâtälgggrgñtä DAGER Date: 15-04-16
Tlf: 90016457 L  - = -2 R evermgsmate. _  _

916 SØRST AUMEN Mob; 90015457 Gyldlg til: 15.05.16

Varenr. varetekst Antall  Enhet LT Mva  % Pris Rab  %  Netto sum

22857411 SAUENETTING M/TVUNNEKNUTE 100M 10,00 RUL 25,00 918,00 Fast 9 180,00

09915340 FJELLFESTE FOR 80 MM TRESTOLPE 80,00 STK 25,00 454,00 25,00 27 240,00

VARMFORSINKET

(FRADRAG DERSOM SORT UTFØRELSE ER KR 5672,00 EKS MVA)

REGNET ETTER 2,5 METER STOLPEAVSTAND

09915340 PALLER OG PALLEKARMER 1,00 STK 25.00 436,00  Fast 436,00

09915340 FRAKT TIL STORSLETT 1,00 STK 25,00 1 890,00 Fast 1 890,00

90000018 FURU IMP GJERDESTOLPE 8X175 CM 80,00 STK 25,00 26,00  Fast  2 080,00

KL NTR A

90000019 FURU IMP GJERDEST10X175 CM 1/2-KL 500,00 STK 25,00 18,50 Fast  9  250,00

1/2—KLYVD 10X175 CM KL. NTR A

40918203 GJERDEKRAMPE 3,0X35 AZ FZV 7.00 PAK 25,00 103,20 28,00 520.13

A260

26810358 FURU 2BX095 TERASSE KL1 IMP CU 100,00 LM 25,00 12,40 11.00 1 103,60

CA 650 LMIPAKKE

(TIL DIVERSE SKRÅBAND. I GROPER UNDER NETTING ETC)

40917288 SPIKER 2,8X75 SKARPKANT FZV A540 2,00 PAK 25.00 95,20 18,00 156,13

A540

SKILLEGJERDE I SEKSJONER KAN VI IKKE LEVERE.

TAR FORBEHOLD OM PRISENE PA GJERDESTOLPER. DA JEG IKKE HAR FATT ÅRETS

PRIS PÅ DlSSE.

VENTER OGSÅ PRIS PÅ REINGJERDE, SÅ DET FÅR DU SÁ SNART VI HAR DET.

Netto  sum eks. mva. 51 855.86

+  25.00 % mva. av kr. 51 855,86 12 963.96

Brutto  sum  inkl.  mva. 64 819,82

in».  l ,. :il

Betalingsbetingelser er  kontant eller  BYGGMAKKER  Byggekonio dersom  ikke  annet er avtalt særskilt

Det er  ikke returrett  pà  spesialbestilte varer.  Godkjent  retur av lagerførle varer krediteres  med  inntil  90%.

Vi  tarforbehold om feil  i masseberegningen  og prisendringer.

Vi  har overlatt reskontroføring og innkreving til SG  Finans  AS  og betaling skal derfor skje til:

SG  Finans  AS

FactoringTrondheim@sgfinans.no

lBAN:NO62810107882Q3. SWIFT: DABANO22
Nytt  bankkontonummer: 8101071313293

Merk Betaling med: D986 - Kundenummer

l  Ili



Nord Troms Maskin og Anlegg AS
Sekkemo
9162  Sørstraumen

Snekker Solheim

Dorras

9162 Sørstraumen

Tilbud opparbeiding av fjøs tomt.

Flytting maskin med semi til og fra an1egg( 24 t maskin) pluss rigging

Utgraving fjøs tomt, opprensk drens grøft, gjenfylling 16 timer a kr 950 pr tim

Geoduk kl3 200m2 a kr 17 pr m2

Tilføring av fyllmasser ca 108 m3, 12  lastebil lass a kr 900 pr lass levert

Flytting av fyllmasser  3  tim a kr 950 pr tim

Planering etterarbeid 12,5 timer a kr 950 pr tim

pris tot eks mva kr 47125,-

Takker for forespørsel og håper på positiv tilbakemelding.

Mvh

NTMA A/ S
V/O.Pedersen

12.04.16
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Solheim villsaudrift

DorrasMatt

N-9162 SØRSTRAUMEN

Deres  ref.: Kurt Deres brev  av: Vår  ref.:  Matthias

PRISTILBUD  LEVERANSE AV MATERIELL TIL FJØSBYGG

Vi  ønsker  med  dette  å komme med pristilbud på følgende leveranser til fjøsbygg:

Betong til 100 m2 dekke 10cm tykkelse inkl armering

Bindingsverk til vegger og sperrer til tak (pulttak)
Utvendig liggende panel til 150m2
Vindsperre

4  stk vinduer 110x60
Taktro 110m2 og shingel taktekke inkl takrenner en side

Nødvendige festemidler

Bindingsverk/kledning til binge/behandlingsrom

Dør til behandlingsrom

Pris for ovenstående leveranser eks mva

Håper tilbudet ser greit ut, og om noe er uklart så ta kontakt.

Vennlig hilsen
Kvænangen Produkter AS

Matthias Welz
daglig leder

"1 li

Kvænangen Produkter AS, Badderen, 9162 SØRSTRAUMEN

Tlf.: 77 76 99 99, e-post: kontakt@kvp.as

Organisasjonsnummer: 985687749 MVA

Dato: Badderen,

  
 
 
   

Kvænangen
Prod_u_kter AS

18.04.2016

300.000,-



Kapitalbehov og finansieringsplan

Type kostnad Sum

Utstyr, maskiner osv. 76 250
Materialer fjøs  300 000
Materialer produksjonsrom  150 000
Utstyr produksjonsrom  100 000
Div uforutsettt 50 000
Elektriker/rørlegger produksjonsrom  100 000

Arbeid fjøs 200 000
Snekker produksjonsrom  120 000

Sum 1 096 250

Finansiering Sum
Tilskudd innovasjon norge 249 562
Tilskudd sametinget 264 688
Tilskudd Kvænangen Kommune 100 000
Lån kvænangen kommune 162 000
Egeninnsats/lån 320 000
Sum 1 096 250



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/397 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 12.10.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/16 Fondsstyret 07.12.2016 

 

Søknad om utviklingstilskudd- Moonlight Mountain Gear AS 

Henvisning til lovverk: 
1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  

(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 
 
 

Vedlegg 
1 00085H.pdf 
2 Foretaksanal

yse - 
Moonlight 
Mountain 
Gear AS 

3 Oppdatert 
søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 

Kvænangen Kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i 
utviklingstilskudd til Moonlight Mountain Gear AS. Midlene skal brukes til utvikling av 
nye støpeformer for ski, bindinger og lykter. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 
14722.411.325. Tilsagnet er gyldig i 1 – et år.  
 
Støttemottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til 
Kvænangen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er 
utbetalt. Kvænangen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom 
prosjektet endres vesentlig innen 5 år.  
 
Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev når forprosjektet er 
gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 
måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 
 



 
 

Saksopplysninger 

Moonlight Mountain Gear, orgnr. 913 422 163 søker om tilskudd til utvikling og 
kvalitetsforbedring av sine produkter, lykter, ski og bindinger. Produksjon av ski og bindinger er 
flyttet fra Italia til Sverige, og produksjon av bindinger er flyttet til Norge. Selskapet har som 
mål å utvikle og selge de beste skiene, lyktene og bindingene som mulig er. Selskapet har hatt 
utfordringer i forhold til kvalitet og levering med de tidligere produsentene, og det har medført 
store tap for selskapet-  
 
 
Kostnadsplan 
Tittel 2016 
01.nye ski former   300 000 
02.nye lykt former   400 000 
03.nye bindings former   700 000 
04. personal kostnader   640 000  
Sum kostnad 2 040 000 

 
Finansieringsplan 
Tittel 2016 
01.Tilskudd fra 
næringsfondet   100 000 
02.Lån i bank  
03.Egenkapital   500 000 
04.Eget arbeid   640 000 
05.Andre 
finansieringskilder - 
innovasjon Norge   800 000  
Sum finansiering 2 040 000 

 
 
Selskapet har i 2014 fått tilskudd kr. 100 000,- til utvikling av ski og bindinger, fra Kvænangen 
kommune. Til dette prosjektet fikk selskapet kr. 950 000,- i tilskudd fra Innovasjon Norge. Kr. 
800 000,- av tilsagnet dekker dette prosjektet.  

Vurdering 
 
Moonlight Mountain Gear har drevet med produktutvikling i flere år. Regnskapstallene for 
selskapet viser at hele aksjekapitalen er gått tapt. Søker opplyser i søknaden at selskapet har 
samarbeidet med produsenter i Italia i forbindelse med produksjon av ski og bindinger. De 
opplyser at de har hatt utfordringer med kvalitet og leveranser, og har pga utfordringene 
besluttet å flytte produksjon til Sverige og Norge. Dette har medført store tap, og selskapet må 
lage nye former til ski og bindinger. Kostnadene med dette er like store nå som ved 
etableringen. Søker opplyser i søknaden at det er marked for produktene, og at de ser at de vil få 
gevinster ved å flytte produksjonen til nordiske land. Salg av ski har gått opp. Selskapet har 
gjort små endringer i lyktene som har medført at forhåndssalget har økt med 400%. Selskapet 



ser positivt på salget fremover og ønsker å få produksjonen i gang så fort som mulig. Selskapet 
ønsker å satse videre på konseptet 
 
Bedriften er lokalisert i Kvænangen og søker oppfyller for øvrig kravene til søknad om midler i 
næringsfondet. Søknaden og kostnadsestimatet vurderes realistisk og administrasjonssjefen 
forutsetter at kostnadsestimatet er eksl. mva. Merverdiavgift er ikke støtteberettiget. Selskapet 
har tidligere fått tilskudd, men er innenfor EU rammene.  
 
 
Finansieringsplanen forutsetter 44 %  i offentlig støtte, 25 % i egenkapital og 31 % i eget arbeid. 
I henhold til vedtektens pkt 3 H kan 20 % av kaiptalbehovet godkjennes som eget arbeid. I dette 
tilfellet betyr det at følgende finansieringsplan kan godkjennes  
 
Tittel 2016 
01.Tilskudd fra 
næringsfondet   100 000 
02.Lån i bank  
03.Egenkapital   632 000 
04.Eget arbeid 408  000 
05.Andre 
finansieringskilder - 
innovasjon Norge   800 000  
Sum finansiering 2 040 000 

 
 
 
Denne fornyelse av støpeformene må betraktes som produktutvikling, da det innebærer nye 
støpeformer som vil øke kvaliteten på produktene. I vedtektenes 6 E understrekes det at 
«Næringsfondet skal ikke brukes til ordinært vedlikehold og oppussing av eiendom. Med mindre 
dette resulterer i standardheving som fører til et nytt produkt eller økt markedstilpasning»..  
 
 
I henhold til vedtekter for næringsfondet regler for bruk av fondet i § 2. kan slike 
utviklingsprosjekter støttes med midler fra næringsfondet. I følge vedtektenes §5 F) kan 
utviklingsprosjekt med støttes med inntil 40 % av kostnadsoverslaget, med maks utbetaling på 
kr. 100 000,-.  Kvænangen kommune har støttet produktutvikling inntil 20 % av 
kostnadsoverslaget og med en øvre ramme på kr. 100 000,-. 
 
Administrasjonssjefen anbefaler at dette utviklingsprosjektet finansieres med inntil 20 % med en 
øvre ramme på kr. 100 000,-.  
 



Kvænangen næringsfond. 04.10.2016

v/ Anne Berit Bæhr

9161 Burfjord Eé "
 

Moonlight Mountain Gear j

9161 Burfjord  
Søknad om tilskudd til vårt største modell løft noen gang.

Med dette ønsker vi å søke om utviklings tilskudd fra Kvænangen næringsfond.

I regnskaps år 2015 så gikk Moonlight på en smell som var så stor at det kunne knekt selskapet.

Dette førte til utrolig dårlig likviditet og vi slet virkelig med å gjøre opp for oss. Vi tapte ca 750 000 kr

på vårt samarbeid med en ski fabrikk i italia. De leverte varer til oss som var så dårlige at vi ikke

kunne selge dem, og dette startet en kamp med dem som gjorde at til slutt måtte vi bare gi opp. Det

var helt tydelig at limtypen de hadde brukt ikke hadde herdet godt nok, men ikke noe vi kunne bevise

uten full rettsaki Italia.

I tillegg så tapte vi salg for ca 500 000 kr på toppen av det hele.

Dette har ført til at vi har måtte skifte fabrikk og tatt på oss en helt ny runde med former til hele ski

linjen. l tillegg så hadde bindings fabrikken i Italia overprodusert i henhold til ordre noe veldig på

enkelt deler. De ville ha oppgjør for disse delene før de kunne starte med årets binding. Dette var

umulig for oss da det var snakk om 60- 80000 kr i deler vi aldri kunne bruke. Så da ble dette også

avsluttet. Dette har ført til at vi nå har flyttet hele produksjonen av bindingene til Norge. Dette

koster oss et helt nytt form sett som vi må betale for. Ca 400000 kr.

På toppen av dette så har vi vært i møter med XXL og indirekte med Gresvig kjeden om lykter, ski og

bindinger. XXL var interessert - men det var ikke vi da de ville underbydd alle på våre produkter og

ødelagt alt for oss som merke samt at alle våre mindre butikker som også selger betydelige mengder

ville sluttet å solgt våre produkter. Tilbakemeldingene på lyktene var også at vi hadde noen små

detaljer som måtte fikses før kjedene mente de var salgbare i stort volum.

Så vi var dum nok til å love å gjøre dette tidlig i fjor vinter og kjørte på. Det kan ha vært det lureste vi

har gjort noensinne.

Forhånds salget til butikker økte med ca 400% fra ca 400 til 1.6 mill.

At vi flyttet skiproduksjonen til Sverige gjorde at vi plutselig fikk innpass hos flere butikker i Norge

som før ikke ville ha skiene pga ustabile ltalienere.



Hva søker vi tilskudd til?

Vi søker om hjelp til å dekke litt av utgiftene vi har med dette løftet vi nå gjør.

Overslag kostnader.

Formkostnader bindinger samt design: 600 000 kr

Ski former: 300 000 kr

Former lykter: 400000 kr

Totalt: 1 300000 kr.

Vi håper dere kan tilgodese oss med så mye støtte som mulig da vi virkelig trenger all den hjelpen vi

kan få.

Hva skjer fremover med Moonlight?

Vi har gode nyheter. Etter mange års hardt arbeid så vokser vi nå så fort at vi er økonomisk

levedyktige med god margin.

Regnskapet for 2015skulle egentlig vært positivt, men pga det store tapet vi tok gikk vi i minus.

Hadde sesongen gått som normalt ville vi vært ca 700 000 i pluss.

Så langt ser 2016 ut til å bli et enda bedre år.

September er nå ferdig og vi har hatt en økning på 45 % i direkte salget. Og 1 oktober så passerte vi

total omsetningen for 2015. Dvs at fremtiden ser meget bra ut.

Vi skal i møte med Gresvig konsernet i november og blir det avtale der så må vi ansette minst 1

kanskje to personer til høsten som kommer. Vi har alt nå sterke signaler på at de er meget positive.

Jeg stiller med glede opp i kommunestyre eller fond styret og forteller litt om hva som skjer.

Mvh

 C f' , I; ., . 7 »

Bjarte Hollevik

Moonlight Mountain Gear



F o r e t a k s a n a l y s e

Moonlight Mountain Gear AS

Orgnr.: 913 422 163

21.11.2016 15:16

Foretaksanalysen er levert av Purehelp.no AS

32241400 - www.purehelp.no



Firmainformasjon

Markedsinformasjon:

Org nr: 913 422 163

Firmanavn: Moonlight Mountain Gear AS

Markedsnavn:  

Historiske navn:  

Reklameindikator:

Bransje: Engroshandel med sportsutstyr

Besøksadresse: Burfjord, 9161 Burfjord

Postadresse:

Posthus:

Fylke: Troms

Kommune: Kvænangen

E-post:

Web:

Juridisk informasjon:

Konserntilknytning: N

Revisor:

Revisorhonorar:

Regnskapsbyrå: Skarven Regnskap AS

Stiftet: 17.03.2014

Registrert: 26.03.2014

Formål:

Utvikle, produsere og selge sportsutstyr og hva hermed står i forbindelse,

samt annen næringsvirksomhet.

Selskapsform: AS

Antall ansatte: 1

Aksjekapital: 30000

Kassekredittramme: 0

Prokura:  

Signatur: Styrets leder alene.

Eierposter andre selskaper:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Juridiske personer:

Tittel: Navn: Lønn:

Adm. direktør Bjarte Andre Hollevik 32

Tittel: Navn: Styrescore:

Styrets leder Bjarte Andre Hollevik 11

Kontaktpersoner:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Aksjonærer:

Firmanavn/Person: Andel Aksjer: (%)

Bjarte Andre Hollevik 80.00%

Federico Radaelli 20.00%

Aksjonærene er hentet fra siste innleverte regnskap

Alle regnskapstall er i tusen side 2 / 8



Scoring informasjon

Driftscore:

År 2015 2014

Totalrentabilitet 0 0

Kapitalomsetningshastighet 4 2

Fordringsomsetningshastighet 3 0

Gjeldsbetjeningsgrad 0 0

Resultatgrad 0 0

Kontantstrøm fra drift 0 0

Rentedekningsgrad 0 0

Likviditetsgrad II 2 6

  

Totalt 9 8
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Forklaring:

Modellen gir en rask og kortfattet analyse av virksomhetens driftseffektivitet. Modellen tar ikke hensyn til konsernstrukturer og vurderer bare det enkelte

objektet isolert. Fokus er på foretakets evne til å forvalte egne balanseverdier, skape likviditet, resultatmarginer samt gode driftsorienterte effektivitetstall.

Sone tabell: 0 - 20 poeng

20 - 40 poeng

40 - 60 poeng

60 - 80 poeng

80 - 100 poeng

 

Svak driftscore

Middels/Svak driftscore

Middels/God driftscore

God driftscore

Meget god driftscore

 

Bankscore:

Total Bankscore: 0.00 av 10

Nøkkeltall: Poeng: Gruppe:

Egenkapital 0.00 Dårligst score

Egenkapitalandel 0.00 Dårligst score

Rentedekningsgrad 0.00 Dårligst score

Gjeldsbetjenings grad 0.00 Dårligst score

Kontantstrøm fra drift 0.00 Dårligst score

Forklaring:

Tilsvarende scoresystem benyttes av banker og finansinstitusjoner i hele Norden. Analysen brukes ofte for en rask, matematisk og objektiv

vurdering av spesielt mindre og mellomstore virksomheter. For store komplekse virksomheter vil modellen normalt være for enkel.

Scorenivået kan understøtte en beslutning om klientprioriteringer (sikkerhet, nedbetalingstid, rentenivå), hvilken finansieringsevne

virksomheten har (lånestørrelse) og om dette er en virksomhet man ønsker å finansiere samt jobbe videre med (klient attraktivitet).

Sone tabell: 0 - 2 poeng

2 - 4 poeng

4 - 6 poeng

6 - 8 poeng

8 - 10 poeng

 

Svak bankscore

Middels/Svak bankscore

Middels/God bankscore

God bankscore

Meget god bankscore

 

Alle regnskapstall er i tusen side 3 / 8



Konkursscore:

2015 2014

Zone

Trend

<1,50 = Meget høy risiko 1,51 - 1,99 = Medium/høy risiko 2,00 - 2,99 = Mindre risiko >3,00 = Lav risiko

År 2015 2014

Driftsinntekter 3 036 793

Resultat etter finansinntekter -158 -1 154

Sum finanskostnad 157 69

Sum omløpsmidler 1 484 1 581

Sum eiendeler 1 522 1 725

Sum kortsiktig gjeld 2 033 896

Sum langsiktig gjeld 1 003 1 000

Sum egenkapital -1 514 -171

Kontantstrøm fra drift -261 -1 214

Z-FACTOR POENG -0,49 -1,52

Forklaring:

Z-Factor metoden danner utgangspunktet for å analysere sannsynligheten for en konkurs de neste 3 årene. Modellen er utviklet i USA av kredittspesialister og

basert på et betydelig historisk tallmateriale. Utgangspunktet for modellen er virksomhetens historiske årsregnskap. Scoreanalysen har sine begrensninger i

forhold til faktor bredde og må behandles med noe forsiktighet. Som et supplement til andre analysemetoder kan den fungere godt. Modellen er modifisert

for Norske forhold.

Markedsandel/Ranking

Markedsandel:

Bransje:

År: 2015 0.03%

År: 2014 0.01%

Kommune:

År: 2015 1.83%

År: 2014 0.44%

Ranking:

Bransje:

Driftsinntekter: 182 av 486

Driftsresultat: 403 av 486

Egenkapital: 470 av 486

Vekstomsetning: 69 av 486

Kommune:

Driftsinntekter: 11 av 46

Driftsresultat: 43 av 46

Egenkapital: 46 av 46

Vekstomsetning: 1 av 46

Fylke:

Driftsinntekter: 2362 av 7572

Driftsresultat: 6759 av 7572

Egenkapital: 7426 av 7572

Vekstomsetning: 666 av 7572

Alle regnskapstall er i tusen side 4 / 8



Regnskap

Driftsinntekter

0
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Sum egenkapital
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0
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2015 2014

Resultatregnskap:

År 2015 2014

Driftsinntekter 3 036 793

Salgsinntekter 2 401 553

Andre driftsinntekter 635 240

Vareforbruk 2 282 543

Beholdningsendring 0 0

Lønn 0 344

Avskrivning 54 9

Nedskrivning 80 0

Drifts kostnader andre 784 1 082

Driftsresultat -164 -1 185

Inntekt på investering i datter 0 0

Inntekt på investering i konsern 0 0

Inntekt på investering i tilknyttet foretak 0 0

Renteinntekter konsern 0 0

Annen renteinntekt 1 5

Annen finansinntekt 5 26

Sum finansinntekter 6 31

Verdiendring omløpsmidler 0 0

Nedskrivning omløpsmidler 0 0

Nedskrivning anlegg 0 0

Rentekostnader konsern 0 0

Annen rentekostnad 123 27

Annen finanskostnad 34 42

Sum finanskostnad 157 69

Resultat før skatt -315 -1 223

Skatt ordinært resultat 0 0

Ordinært resultat -315 -1 223

Ekstraordinære inntekter 0 0

Ekstraordinære kostnader 0 0

Skatt ekstraordinært 0 0

Sum Skatt 0 0

Årsresultat -315 -1 223

Utbytte 0 0

Konsernbidrag 0 0

Overføringsfond for vurderingsforskjeller 0 0

Tap fordringer 0 0

Alle regnskapstall er i tusen side 5 / 8



Balanseregnskap - Eiendeler:

År 2015 2014

Sum anleggsmidler 38 144

Sum immaterielle midler 38 21

Forskning og utvikling 0 21

Patenter og lignende 38 0

Utsatt skattefordel 0 0

Goodwill 0 0

Sum varige driftsmidler 0 123

Fast eiendom 0 0

Maskiner 0 0

Skip/rigg/fly 0 0

Driftsløsøre 0 123

Sum finansielle anleggsmidler 0 0

Investering i datterselskap 0 0

Investering i annet foretak i samme konsern 0 0

Lån til foretak i samme konsern 0 0

Investering i tilknyttet selskap 0 0

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 0

Aksjer/andeler 0 0

Obligasjoner 0 0

Pensjonsmidler 0 0

Andre anleggsmidler 0 0

Sum omløpsmidler 1 484 1 581

Sum varelager 453 500

Lager råvarer 0 0

Lager tilvirkede varer 0 0

Lager ferdigvarer 453 500

Sum fordringer 758 1 040

Kundefordringer 618 510

Annen fordring 140 530

Konsernfordring 0 0

Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0

Sum investeringer 0 0

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 0 0

Markedsbaserte aksjer 0 0

Markedsbaserte obligasjoner 0 0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0

Andre finansielle instrumenter 0 0

Kassebeholdning 273 41

Andre omløpsmidler 0 0

Sum eiendeler 1 522 1 725

Alle regnskapstall er i tusen side 6 / 8



Balanseregnskap - Gjeld/egenkapital:

År 2015 2014

Sum egenkapital -1 514 -171

Innskutt egenkapital 24 1 052

Selskapskapital 30 30

Egne aksjer 0 0

Opptjent egenkapital -1 538 -1 223

Fond for vurderingsforskjeller 0 0

Annen egenkapital -1 538 -1 223

Sum gjeld 3 036 1 896

Sum langsiktig gjeld 1 003 1 000

Avsetning for forpliktelser 0 0

Pensjonsforpliktelser 0 0

Utsatt skatt 0 0

Andre avsetninger for forpliktelser 0 0

Annen langsiktig gjeld 1 003 1 000

Konvertible lån 0 0

Obligasjonslån 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig 0 1 000

Konserngjeld langsiktig 0 0

Ansvarlig lånekapital 0 0

Øvrig langsiktig gjeld 1 003 0

Sum kortsiktig gjeld 2 033 896

Skyldig konsernbidrag 0 0

Avdrag langsiktig gjeld 0 0

Konvertibelt lån kortsiktig 0 0

Sertifikatlån 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig 305 286

Kassekreditt 0 0

Kassekredittramme 0 0

Leverandørgjeld 143 270

Betalbar skatt 0 0

Skyldige offentlige avgifter 131 67

Konsern gjeld kortsiktig 0 0

Utbytte 0 0

Annen kortsiktig gjeld 1 454 273

Minoritetsinteresser 0 0

Alle regnskapstall er i tusen side 7 / 8



Nøkkeltall:

År 2015 2014

Omsetning/ansatt 3 036,00 'Kr 793,00 'Kr

Resultatgrad -5,40 % -149,43 %

Kontantstrøm fra drift -8,60 % -153,10 %

Rentedekningsgrad -1,01 -16,73

Gjeldsgrad -2,01 -11,09

Egenkapitalandel -99,50 % -9,90 %

Likviditetsgrad I 0,73 1,77

Likviditetsgrad II 0,51 1,21

Totalrentabilitet -10,40 % -66,90 %

Arbeidskapital -549,00 'Kr 685,00 'Kr

Egenkapital rentabilitet 20,80 % 715,20 %

Endring arbeidskapital -80,15 % 0,00 %

Fordringsoms. hastighet 6,14 1,94

Gjeldsbetj. grad -0,09 -0,64

Gjennomsnittl. lånerente 6,40 % 0,00 %

Kapitalomsetningshastighet 1,48 0,32

Kreditt tid 59,44 d 187,79 d

 

Forklaring:

Omsetning/ansatt : Omsetning / Antall ansatte

Resultatgrad : (Driftsresultat / Omsetning) * 100

Kontantstrøm fra drift : (Resultat etter finans - beregnet skatt + avskrivninger) / Omsetning

Rentedekningsgrad : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Finanskostnader

Gjeldsgrad : (Kortsiktig gjeld + Langs. gjeld) / (Bunden EK + Fri EK)

Egenkapitalandel : (Bundet EK + Fri EK) / Sum gjeld og egenkapital

Likviditetsgrad I : (Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld)

Likviditetsgrad II : (Omløpsmidler - varebeholdning)/ Kortsiktig gjeld)

Total rentabilitet : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Sum gjeld og Egenkapital

Arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld)

Egenkapital rentabilitet : (Driftsres. + finansinntekter - finanskostnader -skatt) / total egenkapital

Endring arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) ÅR 0 / («samme») ÅR -1

Fordringsoms. hastighet : 1 / (Kreditt tid / 365) = omsetningshastigheten per år

Gjeldsbetj. grad : Ordinært kontantstrøm I / Sum gjeld

Gjennomsnittl. lånerente : (Finanskostnader / Gjennomsnittlig Total Gjeld)

Kapitalomsetningshastighet : (Omsetning - Andre driftsinnt. - Gevinst/tap avgang anleggsmidler) /

(Sum eiendeler år 0 + Sum eiendeler år -1) / 2)) * snitt eiendel»

Kreditt tid : (Kundefordring * 365) / (Omsetning * moms 1,25) = dager snitt
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn
Støtte til utvikling av hele modell spektret

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Moonlight Mountain Gear AS
Kontaktperson:

Bjarte Hollevik
Adresse:

Burfjord
Postnr.:

9161
Poststed:

BURFJORD
Mobil:

91817177
Telefon:

-
Telefon arbeid:

91817177
E-post:

bjarte@moonlightmountaingear.com
Bankkonto:

47401459681
Organisasjonsnummer: 

913422163

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Utvikling og salg av ski, bindinger og hodelykter

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Moonlight Mountain Gear har som mål å utvikle og selge de beste skiene, lyktene og 
bindingene som mulig er.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Bjarte Hollevik 99%
Gianluca Martini 1%.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.nye ski former   300 000
02.nye lykt former   400 000
03.nye bindings former   700 000
personal kostnader   640 000

Sum kostnad 2 040 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   100 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital   500 000
04.Eget arbeid   640 000
05.Andre finansieringskilder - innovasjon Norge   800 000

Sum finansiering 2 040 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Tilskudd fra andre

Innovasjon Norge bidrar på Bindings biten av utbedringene. Jeg har ikke tatt med hele 
kostnads runden der da den er på 1,700 000 totalt. Har kun tatt med selve form kostnadene fra 
det prosjektet. Deres bidrag er på 800 000

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

Innovasjon Norge - 800 000 kr.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Moonlight har dessverre vært nødt til å flytte all produksjon fra Italia da det ikke går i lengden 
å drive under de forutsetningene som til slutt ble rådene. Kvaliteten på arbeidet på ski som ble 
levert sist sesong var katastrofal og til slutt tapte vi ca 750 000 kr på ski prosjektet, pluss mye 
salg som ikke ble gjort.  Bindingene hadde vi ingen ideen at skulle måtte flyttes og dette har 
ført til store utfordringer for oss samt mye ekstra kostnader. Hodelyktene har blitt oppgradert 
for å møte ønske fra butikk kjeder. Dette har nå gitt 100% uttelling og er i dialog med Gresvig 
kjeden.

Geografi

1943-Kvænangen

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/459 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 21.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/16 Fondsstyret 07.12.2016 

 

Søknad om tilskudd til investeringer 

1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  
(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til kroner 59 500,- i 
investeringstilskudd i forbindelse med investering av utstyr og bil til rørleggervirksomhet 
til Jonassen Bygg og Maskin AS. I denne tilskuddssummen inkluderes maks 5 % tilskudd 
til kjøp av firmabil. Kvænangen Kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til 
kroner 61 400,- i investeringstilskudd i forbindelse med oppgradering av verksted  til 
Jonassen Bygg og Maskin AS. Tilsagnet er gyldig i 1- et år. Tilskuddene dekkes over 
næringsfondet konto 14722.411.325.  
 
Støttemottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til 
Kvænangen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er 
utbetalt. Kvænangen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom 
prosjektet endres vesentlig innen 5 år.  
 
Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev når forprosjektet er 
gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 
måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter 

 
 
 

Saksopplysninger 
 
V Jonassen bygg og anlegg AS org nr. 999584640 søker om tilskudd til ombygging av verksted 
og investeringer i forbindelse med oppstart av rørlegger tjenester.  Selskapet skal levere tjenester 
innenfor bygg og anlegg. Søker har investert i et verksted og vil gjøre ombygginger for å 
tilpasse det til sin virksomhet. Selskapet har hatt ca. 1,5 mill i omsetning de siste par årene, og 
ca 300 000 i overskudd.  
 



Framdriftsplan 
Høsten 2016 : Gjennomføre investeringer .  
 
 
 
Kostnadsplan 
Tittel 2016 
01. Prosjektkostnader, 
søknad   5 000 
02. Oppgradering 
verkstedbygg   307 000 
03. Investering 
rørleggerutstyr   255 800 
04. Bil   150 000  
Sum kostnad 717 800 

 
Summene er eksklusiv merverdiavgift.  
 
Finansieringsplan 
Tittel 2016 
01.Tilskudd fra 
næringsfondet   251 230 
02.Lån i bank   316 570 
03.Egenkapital   50 000 
04.Eget arbeid   100 000  
Sum finansiering 717 800 

 
 
 
Vurdering  
Jonassen bygg og maskin AS har drevet med entreprenørvirksomhet i flere år, og i 2013 ble 
selskapet omgjort til et aksjeselskap. Selskapet driver både med maskiner og snekkervirksomhet. 
Søker ser behovet for å utvide tjenestetilbudet med rørleggertjenester. I Kvænangen har det 
lenge vært mangel på lokale rørleggere. Materialhandelen har en ansatt som på deltid har utført 
rørlegger tjenester i det lokale private markedet.  Det har allikevel vært stor etterspørsel etter 
denne type tjenester. Jonassen bygg og maskin AS vil ansette en rørlegger fra november i 2016. 
I den forbindelse ser han behov for å investere i utstyr. Investeringsbudsjettet for den delen av 
utvidelsen er på kr. 255 800,- og i tillegg ser han behov for å kjøpe en bil til den nyansatte. 
Kvænangen kommune har i lignende prosjekter støttet med 20 % i tilskudd på investering av 
utstyr og inntil 5 % av investeringssummen på bil til etablerte bedrifter.  
 
Jonassen bygg og maskin As har investert i et verksted som han vil ombygge og tilpasse til sin 
virksomhet. Selskapet har søkt om støtte til oppgradering av verkstedet. Verkstedet skal brukes 
som verksted og garasje for selskapet. Kostandene for dette tiltaket er beregnet til kr. 307 000,-  
 
Bedriften er lokalisert i Kvænangen og søker oppfyller for øvrig kravene til søknad om midler i 
næringsfondet. Søknaden og kostnadsestimatet vurderes realistisk og administrasjonssjefen 
forutsetter at kostnadsestimatet er eksl. mva. Merverdiavgift er ikke støtteberettiget. 



Finansieringsplan for prosjektet er lagt opp med 58 % offentlig støtte fra Kvænangen 
næringsfond og at resten på 42 % finansieres med egne midler og egen innsats.  
 
 
I henhold til vedtekter for næringsfondet for bruk av fondet i § 2. kan slike 
investeringsprosjekter støttes med midler fra næringsfondet. I følge vedtektenes §5 F) kan 
utviklingsprosjekt med støttes med inntil 20 % av kostnadsoverslaget, med maks utbetaling på 
kr. 100 000,-.  Kvænangen kommune har støttet lignende prosjekter med en øvre ramme på kr. 
100 000,-. I dette tilfellet dreier det seg om to separate tiltak som gjennomføres uavhengig av 
hverandre, utvidelse av tjenestetilbudet og oppgradering av verksted. Administrasjonssjefen 
vurderer at tiltakene må betraktes særskilt, og anbefaler at dette investeringer av utstyr i 
forbindelse med utvidelse av tjenestetilbudet finansieres med inntil 20 % i tilskudd, 
investeringen i bil støttes med 5 % i tilskudd og ombygging av verksted støttes med 20 % i 
tilskudd av investeringssummen  
 
 



RFI 3  .50 - Kommunalt næringsfond

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn
Søknad  om investeringsstøtte

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig! -eier: Kontaktperson:

Jonassen  Bygg og Maskin AS Charles  Jonassen
Adresse: Postnr.: Poststed:
Storrnoveien  22 9161 BURFJ  ORD
Mobil: Telefon: Telefon arbeid:

99554829 - -
E-post: Bankkonto:

charlesj onassen@hotmail.com 47401428 875
Organisasjonsnummer:
999584640

I Prosjektinformasjon
Type virksom het  /  type støttemottaker

Entreprenørvirksomhet innen  bygg og anlegg. Selskapet  må  også ha muligheten til ådrive
annen handelsvirksornhet som er til beste for aksjonærene - herunder deltagelse i andre
selskaper.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Selskapet skal levere tjenester innenfor bygg og anlegg.

Eiersammensetning /deltakere  i  prosjektet utover støttemottaker

Charles Jonassen eier  100%  av aksjene.

Wostnadsplan og finansieringsplan

 

Kostnadsplan

Tittel SUM

01.  Prosjektkostnader, søknad 5 000

02.  Oppgradering verkstedbygg 307 000

03.  Investering rørleggerutstyr 255 800

04.  Bil 150  000

Sum  kostnad 717  800

Finansieringsplan

Tittel
inn liuw~vl-~.~w1 uwrne-um .H iw w > an mm :Li j! :um ll Ninni l iii jm www ill Iiu ll m.:

01.Tilskudd frå næringsfondet ' 'i '  i ii ,
02.Lån  i bank 316 570

03.Egenkapital 50 000

04.Eget arbeid 100 000

Sum finansiering 717 800



Tilskudd fra andre

Ingen.

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Geografi

1943  -Kvænangen

D/ed  legg

Dokum entnavn Filstørrelse Dato

161027  investeringsoversiktpdf 21 904 04.1 1.2016



Oversikt over invisteringsplaner

Verksted  bygg:

Nytt betong gulv.

Nytt tak
Innkledning av asbest

Luft til vann varmepumpe

Belysning

Alarm/kamera anlegg

Nye dører Samt port

Maling innv/utv

Sum Verksted

Rørlegger utstyr.

Skmmaskin

Slagboremaskin/meisel stor

Slagboremaskin liten

Bayonettsag

Rør kutter

Remskutter

Kapp og gjær sag stål

Feinsag

Mannesmann tang

Mannesmann kjeft

Kamera

Laser

Kj erneborr utstyr

Bøye tenger

Sveiseapparat

Gj engemaskin

Rørtenger

Vannpumpe tenger
Verktøysett

Små verktøy: tenger, skrujern, brekkjern osv...

Sum verktøy

+ Bil
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65 000

50 000

50 000

50 000

10 000

10 000

60 000

12000

307 000

4500

15000

5000

4000

1000

10000

12000

4000

20000

10000

20000

3000

75000

6000

15000

25000

1700

1600

3000

20000

255800

150 000
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F o r e t a k s a n a l y s e

Jonassen Bygg & Maskin AS

Orgnr.: 999 584 640

21.11.2016 15:37

Foretaksanalysen er levert av Purehelp.no AS

32241400 - www.purehelp.no



Firmainformasjon

Markedsinformasjon:

Org nr: 999 584 640

Firmanavn: Jonassen Bygg & Maskin AS

Markedsnavn:  

Historiske navn:  

Reklameindikator:

Bransje: Oppføring av bygninger

Besøksadresse: Stormoveien 20, 9161 Burfjord

Postadresse:

Posthus:

Fylke: Troms

Kommune: Kvænangen

E-post:

Web:

Juridisk informasjon:

Konserntilknytning: N

Revisor:

Revisorhonorar:

Regnskapsbyrå: Regnskap og Rådgivning Alta AS

Stiftet: 08.01.2013

Registrert: 15.02.2013

Formål:

Entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg. Selskapet må også ha

muligheten til å drive annen handelsvirksomhet som er til beste for

aksjonærene - herunder deltagelse i andre selskaper.

Selskapsform: AS

Antall ansatte: 2

Aksjekapital: 30000

Kassekredittramme: 0

Prokura: Styrets leder alene.

Signatur: Styrets leder alene.

Eierposter andre selskaper:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Juridiske personer:

Tittel: Navn: Styrescore:

Styrets leder Charles Jonassen 14

Varamedlem Aina Helene Danielsen 0

Forretningsfører Charles Jonassen 14

Kontaktpersoner:

Det er ikke registrert noe informasjon i denne seksjonen

Aksjonærer:

Firmanavn/Person: Andel Aksjer: (%)

Charles Jonassen 100.00%

Aksjonærene er hentet fra siste innleverte regnskap

Alle regnskapstall er i tusen side 2 / 8



Scoring informasjon

Driftscore:

År 2015 2014 2013

Totalrentabilitet 15 15 12

Kapitalomsetningshastighet 4 4 2

Fordringsomsetningshastighet 3 3 2

Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8

Resultatgrad 20 20 20

Kontantstrøm fra drift 20 20 20

Rentedekningsgrad 10 10 10

Likviditetsgrad II 8 8 8

  

Totalt 90 90 82

100

80

60

40

20

0
2015 2014 2013

Forklaring:

Modellen gir en rask og kortfattet analyse av virksomhetens driftseffektivitet. Modellen tar ikke hensyn til konsernstrukturer og vurderer bare det enkelte

objektet isolert. Fokus er på foretakets evne til å forvalte egne balanseverdier, skape likviditet, resultatmarginer samt gode driftsorienterte effektivitetstall.

Sone tabell: 0 - 20 poeng

20 - 40 poeng

40 - 60 poeng

60 - 80 poeng

80 - 100 poeng

 

Svak driftscore

Middels/Svak driftscore

Middels/God driftscore

God driftscore

Meget god driftscore

 

Bankscore:

Total Bankscore: 8.90 av 10

Nøkkeltall: Poeng: Gruppe:

Egenkapital 1.20 Middels score

Egenkapitalandel 0.90 Meget god score

Rentedekningsgrad 2.50 Beste score

Gjeldsbetjenings grad 2.30 Meget god score

Kontantstrøm fra drift 2.00 Beste score

Forklaring:

Tilsvarende scoresystem benyttes av banker og finansinstitusjoner i hele Norden. Analysen brukes ofte for en rask, matematisk og objektiv

vurdering av spesielt mindre og mellomstore virksomheter. For store komplekse virksomheter vil modellen normalt være for enkel.

Scorenivået kan understøtte en beslutning om klientprioriteringer (sikkerhet, nedbetalingstid, rentenivå), hvilken finansieringsevne

virksomheten har (lånestørrelse) og om dette er en virksomhet man ønsker å finansiere samt jobbe videre med (klient attraktivitet).

Sone tabell: 0 - 2 poeng

2 - 4 poeng

4 - 6 poeng

6 - 8 poeng

8 - 10 poeng

 

Svak bankscore

Middels/Svak bankscore

Middels/God bankscore

God bankscore

Meget god bankscore
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Konkursscore:

2015 2014 2013

Zone

Trend

<1,50 = Meget høy risiko 1,51 - 1,99 = Medium/høy risiko 2,00 - 2,99 = Mindre risiko >3,00 = Lav risiko

År 2015 2014 2013

Driftsinntekter 1 535 1 419 826

Resultat etter finansinntekter 434 501 196

Sum finanskostnad 23 24 15

Sum omløpsmidler 603 496 364

Sum eiendeler 1 397 1 213 1 056

Sum kortsiktig gjeld 263 184 125

Sum langsiktig gjeld 441 547 769

Sum egenkapital 693 482 162

Kontantstrøm fra drift 540 532 232

Z-FACTOR POENG 4,67 5,12 2,41

Forklaring:

Z-Factor metoden danner utgangspunktet for å analysere sannsynligheten for en konkurs de neste 3 årene. Modellen er utviklet i USA av kredittspesialister og

basert på et betydelig historisk tallmateriale. Utgangspunktet for modellen er virksomhetens historiske årsregnskap. Scoreanalysen har sine begrensninger i

forhold til faktor bredde og må behandles med noe forsiktighet. Som et supplement til andre analysemetoder kan den fungere godt. Modellen er modifisert

for Norske forhold.

Markedsandel/Ranking

Markedsandel:

Bransje:

År: 2015 0%

År: 2014 0%

År: 2013 0%

Kommune:

År: 2015 0.93%

År: 2014 0.79%

År: 2013 0.19%

Ranking:

Bransje:

Driftsinntekter: 5111 av 9148

Driftsresultat: 2186 av 9148

Egenkapital: 3182 av 9148

Vekstomsetning: 3698 av 9148

Kommune:

Driftsinntekter: 16 av 46

Driftsresultat: 6 av 46

Egenkapital: 11 av 46

Vekstomsetning: 16 av 46

Fylke:

Driftsinntekter: 3256 av 7572

Driftsresultat: 1979 av 7572

Egenkapital: 3432 av 7572

Vekstomsetning: 2512 av 7572

Alle regnskapstall er i tusen side 4 / 8



Regnskap

Driftsinntekter

0

1 m

2 m

2015 2014 2013

Driftsresultat

0

500 k

1 m

2015 2014 2013

Sum egenkapital

0

500 k

1 m

2015 2014 2013

Resultatregnskap:

År 2015 2014 2013

Driftsinntekter 1 535 1 419 826

Salgsinntekter 1 498 1 419 826

Andre driftsinntekter 37 0 0

Vareforbruk 321 270 180

Beholdningsendring 0 0 0

Lønn 100 33 36

Avskrivning 236 183 100

Nedskrivning 0 0 0

Drifts kostnader andre 444 432 314

Driftsresultat 434 501 196

Inntekt på investering i datter 0 0 0

Inntekt på investering i konsern 0 0 0

Inntekt på investering i tilknyttet foretak 0 0 0

Renteinntekter konsern 0 0 0

Annen renteinntekt 0 0 0

Annen finansinntekt 0 0 0

Sum finansinntekter 0 0 0

Verdiendring omløpsmidler 0 0 0

Nedskrivning omløpsmidler 0 0 0

Nedskrivning anlegg 0 0 0

Rentekostnader konsern 0 0 0

Annen rentekostnad 23 24 15

Annen finanskostnad 0 0 0

Sum finanskostnad 23 24 15

Resultat før skatt 411 478 181

Skatt ordinært resultat 107 129 49

Ordinært resultat 304 349 132

Ekstraordinære inntekter 0 0 0

Ekstraordinære kostnader 0 0 0

Skatt ekstraordinært 0 0 0

Sum Skatt 107 129 49

Årsresultat 304 349 132

Utbytte 0 0 0

Konsernbidrag 0 0 0

Overføringsfond for vurderingsforskjeller 0 0 0

Tap fordringer 0 0 0

Alle regnskapstall er i tusen side 5 / 8



Balanseregnskap - Eiendeler:

År 2015 2014 2013

Sum anleggsmidler 794 717 692

Sum immaterielle midler 0 0 0

Forskning og utvikling 0 0 0

Patenter og lignende 0 0 0

Utsatt skattefordel 0 0 0

Goodwill 0 0 0

Sum varige driftsmidler 794 717 692

Fast eiendom 0 0 0

Maskiner 674 0 0

Skip/rigg/fly 0 0 0

Driftsløsøre 120 717 692

Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0

Investering i datterselskap 0 0 0

Investering i annet foretak i samme konsern 0 0 0

Lån til foretak i samme konsern 0 0 0

Investering i tilknyttet selskap 0 0 0

Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 0 0 0

Aksjer/andeler 0 0 0

Obligasjoner 0 0 0

Pensjonsmidler 0 0 0

Andre anleggsmidler 0 0 0

Sum omløpsmidler 603 496 364

Sum varelager 0 0 0

Lager råvarer 0 0 0

Lager tilvirkede varer 0 0 0

Lager ferdigvarer 0 0 0

Sum fordringer 285 265 241

Kundefordringer 285 265 241

Annen fordring 0 0 0

Konsernfordring 0 0 0

Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0

Sum investeringer 0 0 0

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 0 0 0

Markedsbaserte aksjer 0 0 0

Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 0 0 0

Andre finansielle instrumenter 0 0 0

Kassebeholdning 317 230 123

Andre omløpsmidler 1 1 0

Sum eiendeler 1 397 1 213 1 056

Alle regnskapstall er i tusen side 6 / 8



Balanseregnskap - Gjeld/egenkapital:

År 2015 2014 2013

Sum egenkapital 693 482 162

Innskutt egenkapital 30 30 30

Selskapskapital 30 30 30

Egne aksjer 0 0 0

Opptjent egenkapital 663 452 132

Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0

Annen egenkapital 663 452 132

Sum gjeld 704 731 894

Sum langsiktig gjeld 441 547 769

Avsetning for forpliktelser 57 74 37

Pensjonsforpliktelser 0 0 0

Utsatt skatt 57 74 37

Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 0

Annen langsiktig gjeld 384 473 732

Konvertible lån 0 0 0

Obligasjonslån 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig 384 281 354

Konserngjeld langsiktig 0 0 0

Ansvarlig lånekapital 0 0 0

Øvrig langsiktig gjeld 0 192 378

Sum kortsiktig gjeld 263 184 125

Skyldig konsernbidrag 0 0 0

Avdrag langsiktig gjeld 0 0 0

Konvertibelt lån kortsiktig 0 0 0

Sertifikatlån 0 0 0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig 0 0 0

Kassekreditt 0 0 0

Kassekredittramme 0 0 0

Leverandørgjeld 18 66 78

Betalbar skatt 124 92 12

Skyldige offentlige avgifter 31 26 35

Konsern gjeld kortsiktig 0 0 0

Utbytte 0 0 0

Annen kortsiktig gjeld 90 0 0

Minoritetsinteresser 0 0 0

Alle regnskapstall er i tusen side 7 / 8



Nøkkeltall:

År 2015 2014 2013

Omsetning/ansatt 1 535,00 'Kr 1 419,00 'Kr 826,00 'Kr

Resultatgrad 28,27 % 35,31 % 23,73 %

Kontantstrøm fra drift 35,20 % 37,50 % 28,10 %

Rentedekningsgrad 18,87 20,88 13,07

Gjeldsgrad 1,02 1,52 5,52

Egenkapitalandel 49,60 % 39,70 % 15,30 %

Likviditetsgrad I 2,29 2,70 2,91

Likviditetsgrad II 2,29 2,70 2,91

Totalrentabilitet 31,10 % 41,30 % 18,60 %

Arbeidskapital 340,00 'Kr 312,00 'Kr 239,00 'Kr

Egenkapital rentabilitet 43,90 % 72,20 % 81,50 %

Endring arbeidskapital 108,97 % 130,54 % 0,00 %

Fordringsoms. hastighet 6,73 6,69 4,28

Gjeldsbetj. grad 0,77 0,73 0,26

Gjennomsnittl. lånerente 3,20 % 3,00 % 0,00 %

Kapitalomsetningshastighet 1,15 1,25 0,78

Kreditt tid 54,22 d 54,53 d 85,20 d

 

Forklaring:

Omsetning/ansatt : Omsetning / Antall ansatte

Resultatgrad : (Driftsresultat / Omsetning) * 100

Kontantstrøm fra drift : (Resultat etter finans - beregnet skatt + avskrivninger) / Omsetning

Rentedekningsgrad : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Finanskostnader

Gjeldsgrad : (Kortsiktig gjeld + Langs. gjeld) / (Bunden EK + Fri EK)

Egenkapitalandel : (Bundet EK + Fri EK) / Sum gjeld og egenkapital

Likviditetsgrad I : (Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld)

Likviditetsgrad II : (Omløpsmidler - varebeholdning)/ Kortsiktig gjeld)

Total rentabilitet : (Driftsresultat + Finansinntekter) / Sum gjeld og Egenkapital

Arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld)

Egenkapital rentabilitet : (Driftsres. + finansinntekter - finanskostnader -skatt) / total egenkapital

Endring arbeidskapital : (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) ÅR 0 / («samme») ÅR -1

Fordringsoms. hastighet : 1 / (Kreditt tid / 365) = omsetningshastigheten per år

Gjeldsbetj. grad : Ordinært kontantstrøm I / Sum gjeld

Gjennomsnittl. lånerente : (Finanskostnader / Gjennomsnittlig Total Gjeld)

Kapitalomsetningshastighet : (Omsetning - Andre driftsinnt. - Gevinst/tap avgang anleggsmidler) /

(Sum eiendeler år 0 + Sum eiendeler år -1) / 2)) * snitt eiendel»

Kreditt tid : (Kundefordring * 365) / (Omsetning * moms 1,25) = dager snitt
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/429 -3 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 14.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/16 Fondsstyret 07.12.2016 

 

Søknad om investeringsstøtte til kjøp av fiskebåt - Jørn Henriksen 

Henvisning til lovverk: 
 

1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  
(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 

2. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=regional+utvikling 

3. Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond (vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 
30.04.2014, sak 2014/36) 

 
Vedlegg 
1 00079H.pdf 
2 Tilbud 
3 Tilbud 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
1 )  Kvænangen kommune tildeler inntil 20 %, oppad begrenset til kr. 80 000,- i investeringstilskudd 

til Jørn Raymond Henriksen i forbindelse med kjøp av fiskebåt. Det forutsettes at fartøyet er 
merke registrert, fiskeriregistret og fartøyregistert i Kvænangen kommune før tilskuddet 
utbetales.  Tilskuddet betales etter gjeldende retningslinjer og tilsagnsbrev. Tilsagnet er 
gyldig i 1 år- ett år.  

 
Tilskuddet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev, og når investeringene er foretatt.  

 
Støttemottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til Kvænangen 
kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er utbetalt.  

 
Kvænangen kommune kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom prosjektet 
endres vesentlig eller leilighetene blir solgt innen 5 år.  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574?q=regional+utvikling


Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i forhold 
til prosjektets/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til prosjektets 
egenart og størrelse.      

 

2) Kvænangen kommune innvilger kr. 202 000- i lån fra Lånefondet til Jørn Raymond Henriksen.  

   Rentesats  

Rentesatsen for lån er p.t. 5 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-  og debotgebyr kr. 500,- Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr.   termin.  

Nedbetalingsvilkår 

Lån nedbetales med halvårige eller månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Fast eiendom tas i sikkerhet for lånet. Låntaker forplikter å forsikre pantobjektet. Låntaker    plikter 
å sørge for forsvarlig stell og vedlikehold av pantobjektet.  

Låntakers plikter 

Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom      
prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis.  

         Akseptfrist: 3 måneder  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Jørn Henriksen, SUS, søker om tilskudd og lån til kjøp av fiskebåt Viksund 27 kombisjark -
T35KN som er fiskeriregistrert og egnet får både fjord og havfiske. Båten er rigget med 
juksamaskiner. Søker vil søke om registrering i fiskeri blad A.  Torskekvoten i blad A varierer 
mellom 20 og 30 tonn.  Søker har gjennomført etablererskolen i 2006.  
 
Søker vil kjøpe fiskebåt, samt utstyr til båten.Utstyret som skal kjøpes inn er nødvendig i 
forhold til juksafiske ( vedlagt tilbud)  
 
 
 
Kostnadsplan 
Tittel 2016 
01.Kjøp av båt   303 400 
02.Kjøp av utstyr 100 659  
Sum kostnad 404 059 

 
 
 
Finansieringsplan 



Tittel 2016 
01.Tilskudd fra 
næringsfondet   80 000 
02. Lån fra lånefond 200 000 
03.Lån i bank   50 000 
04.Egenkapital   50 000 
05.Eget arbeid   24 059  
Sum finansiering 404 059  

 
 

Vurdering 
 
Søker har selskap under etablering, og har planer om å investere fiskebåt. Søker vil drive med 
torskefiske med juksa. Søker vil nå investere og rigge båten for juksafiske. Søker skriver i 
søknaden at samlet torskekvote er ca 40 tonn pr år.Fortiden er det høy pris på torsk, og  
inntektsgrunnlaget vil være godt og han ønsker satse på fiskeri og investere i fiskebåt. Selskapet 
har søkt om registrering i fiskerimantallet og fartøyregisteret i Kvænangen. Søker har opplyst at 
han har gjennomført etablererskolen i 2006, og har dermed grunnlag for å drive bedrift. Fiskeri 
er en viktig næring i Kvænangen og har vært gjennom tidene vært en bærebjelke i næringslivet i 
Kvænangen. De siste årene har det imidlertid vært stor nedgang i antall fiskere og aktiviteten på 
landing av fisk i Kvænangen har gått ned. Det har vært utfordringer med rekruttering til 
fiskeriyrket i Kvænangen.  Nye etableringer i Kvænangen er positivt for fiskerimiljø og for 
opprettholdelse av aktiviteten i fiskeriene.  
 
 
Søker har opplyst at han for tiden er uføretrygdet, men at han er på tur tilbake på jobb. Hans 
helse er blitt bedre, og han ønsker å drive med fiske. Han har vært med faren på fiske, og ønsker 
nå å overta fiskebåten.  Han ser for seg at han kan øke inntekten betraktelig med fiske. I følge 
lov om folketrygd kapittel 12, er uføretrygd er en ytelse til medlemmer i folketrygden som har 
fått nedsatt inntektsevne pga sykdom eller skade. Uføretrygd skal delvis erstatte inntekten 
medlemmet har hatt de siste årene før han/hun ble ufør, og skal gi en varig inntektssikring. 
Loven for uføretrygd er endret i 2014 og det nye regelverket skal motivere flere med uføretrygd 
til å jobbe så mye de kan, samtidig som uføretrygden skal være en varig ytelse. Medlemmet kan 
tjene inntil kr. 60 000,- uten at uføretrygden blir redusert. Inntekter utover dette vil redusere 
trygdeutbetalinger. Det skal være mulig for den enkelte å jobbe uten å risikere at uføregraden 
blir redusert. For de som har mulighet til å jobbe vil det være en stor fordel å vite at de kan 
prøve seg i arbeid og samtidig få tilbake den opprinnelige uføretrygden hvis de ikke har 
mulighet til å jobbe videre. Søkers virksomhet er under etablering, og administrasjonssjefen har 
ingen grunnlag for å vurdere størrelsen på inntekter, Ordningen med uføretrygd regulerer trygd 
og inntekter fra næring, og trygden vil bli redusert i forhold til inntektene. I vedtektene for 
næringsfondet pkt 3 I kan ikke mottakere av 100% uføretrygd få tilskudd fra næringsfondet. 
Reglene for uføretrygd er endret etter at reglementet for næringsfondet er vedtatt. Hensikten 
med uføretrygd er å sikre inntekter, samtidig som man jobber for å komme tilbake på jobb. 
Søker er født i 1972, og har enda 20 år i arbeidslivet. Administrasjonssjefen vurderer at endrede 
regler for uføretrygd og søkers alder taler for at man kan vike fra bestemmelsen om at motatkere 
av 100% uføretrygd ikke kan motta tilskudd. Forutsetningen for tilskudd er at søker skal drive 
med næringsvirksomhet, og denne virksomheten kan være en måte å få søker tilbake i jobb slik 
reglene for de nye reglene for uføretrygd forutsetter. Søker skal sende inn regnskap for 
virksomheten i 5 påfølgende år etter tilskuddet er utbetalt. Dersom det regnskapet viser at 



virksomheten ikke drives etter forutsetningene for tilskuddet, kan kommunen be om å få 
tilbakebetalt tilskuddet.  
 
I retningslinjene for næringsfondet kan støtte fra fondet gis til prosjekter som styrker næringsliv 
og bosetting i Kvænangen kommune. Denne søknaden kommer fra en som har flyttet tilbake 
med familien til Kvænangen og som ønsker å bo i Kvænangen og vil drive med fiskeri. Midler 
fra næringsfondet kan brukes til investeringer. Kvænangen kommune har tidligere innvilget 
inntil 20 % i tilskudd for investeringer i fiskebåt og utstyr til fiskebåter.  Administrasjonssjefen 
anbefaler at det gis støtte med inntil 20 % tilskudd oppad begrenset til kr. 80 000,- med 
forutsetning om at fartøyet blir ført i merkeregisteret og blir i fartøyregisteret i Kvænangen og i 
fisekrimantallet i Kvænangen.  
                                                                  
I tillegg søkes det om kr. 200 000,- i lån fra Lånefondet. I følge vedtektene for lånefondet skal 
det gis lån fra Kvænangen lånefond til nyetablerte og eksisterende bedrifter i Kvænangen.   
Formålet er å fremme innovasjon, utvikling og skape arbeidsplasser i private virksomheter, og 
med det bidra til vekst i Kvænangen. Lån fra lånefondet er toppfinansiering, og skal supplere de 
lånemuligheter som næringsvirksomheter ellers måtte ha.  
 
I følge vedtektene kan det gis inntil kr. 250 000,- i lån til et prosjekt. Fondsstyret kan gi i lån 50 
% av kapitalbehovet. Den totale kostnaden på investeringene er på kr. 404 059,- og 50 % av det 
utgjør 202 000,-. Det betyr at det kan gis inntil kr.202 000 i lån fra lånefondet.  
Siden selskapet er under etablering har ikke administrasjonssjefen grunnlag for vurdering av 
selskapets betalingsevne. Lån fra lånefondet er risikolån.  
 
 
 
 



RF13.50  -  Kommunalt næringsfond

Søknad  -  Bedriftsrettet-/etablererstøtte

Prosjektnavn

Lån til fiskebåt

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier: Kontaktperson:

Henriksen, Jøm Raymond Jørn Raymond Henriksen
Adresse: Postnr.: Poststed:

Undereidet 91 62 SØRSTRAUMEN

Mobil: Telefon: Telefon arbeid:

41467799 - -

E—post: Bankkonto:

ysteby1@h0tmail.c0m 64200670335
Organisasjonsnummer:

I  Prosjektinformasjon
Type virksomhet  /  type støttemottaker

Fiske og fangst.

Forretningside  /  mål og innhold med prosjektet

Kystfiske med sjark der hovedredskap erjuksamaskiner. Båten er en Viksund 27 kombisjark
som er fiskeriregistrert og egnet får både fjord og havfiske. Søker om og bli registrert fisker i
blad A, der Torskekvoten variere mellom 20 og 30 tonn, og fortiden tilleggs kvote på Torsk i

tiltakssonen som varierer mellom 10 og 20 tonn.

Samlet Torskekvote er ca 40 tonn pr år. Slik som prisene på Torsk er nå så er dette et godt
grunnlag får og satse på fiskiri og invistere i fiskebåt.

Eiersammensetning /  deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Egennæringsdrivende Jørn Raymond Henriksen. 100%

I  Kostnadsplan og finansieringsplan J

Kostnadsplan

Tittel SUM

Ol. Kjøp av fiskeriregistrert sjark 303 400

02. Kjøp av utstyr 92 500

Sum kostnad 395 900

F  inansieringsplan

Tittel SUM
i llurjlr ~v-.m- «mu m. ut  M  r  H-wm xunmw jr, i j «w luyl «W  l uw IM ml :I jj ‘mg-In 11  M  v». -n -mj u1vll'vm!u«v~

Ol .Tilskudd fra næringsfondet `  i l 80 000

02.Lån i bank i 50000
03.Egenkapital 50 000

04.Eget arbeid 15 900

Lån i Kvænangen lånefond 200 000



Sum  finansiering 395 900

Tilskudd fra andre

Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Har fått innvilget et lån på 200000,- Men dette lånet er forholdsvis dyrt og betjene, så søker
derfor et lån  i  Kvænangen lånefond på kr 200.000,- der renten er noe lavere. Firma Jørn
Raymond Henriksen, er under etablering.

Geografi

l 943-Kvænan gen

l  Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato



Tilbud
Fiskeriportalen Ordredato: 16.11.2016

v/United Fisheries AS Levering: Snarest

Frydenbergveien 48 Vår ref: Ole S. Vikenes

0575 Oslo 

Kundenr: 

Leveringsadresse:

Firma: Jørn Henriksen

Kontakt.

Adresse:

Postnr / sted: 

Pris Antall Rabatt Sum 
kr 10 990,00 1 1000 kr 9 990,00

kr 12 500,00 1 1000 kr 11 500,00

kr 2 990,00 1 kr 2 990,00

kr 4 700,00 1 kr 4 700,00

kr 1 790,00 1 kr 1 790,00

kr 1 500,00 1 kr 1 500,00

kr 7 000,00 1 1000 kr 6 000,00

kr 2 580,00 1 kr 2 580,00

Sum kr 41 050,00

Frakt kr 0,00

Miljøgebyr kr 0,00

Sum ordre eks 

mva kr 41 050,00

Beskrivelse
ANGELVINSJ AV504ND

EL.HYD PUMPE  ANGELVINSJ 24V/12V 300w 

HT RETN.STYRT VENT. 

SLIPP

ANGELVINSJARM

NYLONARM

MOTTAKSBINGE ALU

Slanger og koblinger

www.fiskeriportalen.no - post@fiskeriportalen.no  - tlf 21082900 



BJ5000 Ex JUKSAMASKIN 20750,0010800EX STK 10 9337,5 37350,002,00
MILJØGEBYR MASKINER 75,00990 STK  37,5 150,002,00
UTRIGGER BJ5000EX KOMPLETT 1005,001101-1EX STK 10 452,25 1809,002,00

     1101 - UTELIGGER 30*3*1120 STK2,00
     1104 - UTELIGGERFESTE BJ5000EX SETT2,00
     1002 - BLOKK FOR JUKSAMASKIN STK2,00
     1107 - ØYEBOLT STK2,00

PILK SVENSKEPILK DECO 1000G 202,40102708 STK 10 182,16 728,644,00
GUMMIMAKK RØD 12/0  PK â 5 STK 76,00GU1213 PK 20 304 1216,0020,00
VIKING 4 UKL FISHING REDNINGSFLÅTE 13990,004UKL STK  3497,5 13990,001,00
REDNINGSDRAKT VIKING 5002 SOLAS 4850,00PS50020254000 STK 10 1091,25 4365,001,00

59608,80Sum eks.mva

74511,00Totalsum
+ 25% m.v.a. av kr 59608,8

 
14902,20

FRITT LEVERT BODØ.

BODØ BRANN & FLÅTESERVICE

Tilbudsdato

747

15-11-201615172
HENRIKSEN JØRN
BADDEREN
 
9162 SØRSTRAUMEN
 

POSTBOKS 345
 
8001 BODØ

Varenr. Varetekst Antall Rab%.Pris Sum

Gyldig til 15-12-2016

NO 962003001 MVAOrganisasjonsnr
Bankgiro 15034097124

 

Vår referanse Chris
 Deres referanse
 

Selger Chris Hunt

Telefon: 960 17 071 Faks:  

 

 
Mva

TILBUD nr

 
Telefon: 41467799



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/457 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 21.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/16 Fondsstyret 07.12.2016 

 

Søknad om investeringstilskudd- Harald Kaasen jr 

Henvisning til lovverk: 
1. VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE  

(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010, sak 2010/46) 
 
 

Vedlegg 
1 00080H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til kroner 100 000,- i 
investeringstilskudd til Harald Kaasen jr. Midlene skal brukes til oppgradering av silo og 
investering av kombikutter for rundballer. Tilskuddet dekkes over næringsfondet konto 
14722.411.325. Tilsagnet er gyldig i 1 – et år.  
 
Støttemottaker skal sende inn årsregnskap/bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til 
Kvænangen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er 
utbetalt. Kvænangen kan kreve tilskuddet tilbakebetalt helt eller delvis, dersom 
prosjektet endres vesentlig innen 5 år.  
 
Tilsagnet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev når forprosjektet er 
gjennomført.  Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende 
måloppnåelse og resultat i forhold til prosjektets/tiltakets mål og aktiviteter. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Harald Kaasen jr. orgnr. 979 603 983, driver med melkeproduksjon, kjøtt og skogsdrift i 
Burfjorddalen. Han søker om tilskudd på kr. 150 000,- til oppgradering av silo og investering av 



utstyr til grovfor.  Han ønsker å rasjonalisere driften på gården med sikte på å produsere full 
melkekvote.  Et av tiltakene er å kombinere silo og rundballer til grovfor. 
 
Investeringsbehov  
 
Kombikutter for rundballer m/utstyr   151.597 
Silo med  utstyr      561.000 
Totalt       712.597 
 
Det forutsettes at summen er eksl. mva.  
 
Finansieringsplan  
 
Egne midler     162.597 
Tilskudd fra Kvænangen kommune  150.000 
Langsiktig lån    400.000 
Totalt      712.597 
 
Søker har ikke fått tilskudd fra næringsfondet i Kvænangen kommune de tre siste årene. 
 

Vurdering 
Harald Kaasen jr. driver melkeproduksjon og hadde i siste søknadsomgang 39 melkekyr i tillegg 
til oppforing av ungdyr.  
Han benytter både silo og rundballer. Han høster arealer flere plasser i kommunen. I tilegg til 
gårdene i Burfjorddalen så sår han på Buktenes, Søkjos og Storeng. På arealene som ligger 
lengst unna benyttes rundballer mens foret fra nærområdene legges i siloen.  
 
Melkekvoten benyttes ikke fullt ut, og for å få bedre produksjonskapasiet så er det nødvendig å 
rasjonalisere driften med bedre utstyr. Det er også viktig å øke kapasiteten på gjødsellageret, da 
dette er for lite i dag. Dette burde hatt høyere prioritet enn omsøkte investeringer i  silo og 
rundballekutter. Saken kommer opp som følge av havari på utstyr i siloen. For å holde driften i 
gang er det derfor nødvendig å gjøre disse investeringene nå. Havariet i siloen har også resultert 
i at en større del av produksjonen enn normalt er i form av rundballer i år. Derfor er det 
nødvendig med bedre utstyr for å handtere disse som et strakstiltak. Samtidig som det er behov 
for dette utstyret også i et normalår da kapasiteten i siloen ikke er tilstrekkelig til full produksjon 
i henhold til melkekvoten, og en stor del av foret må lagres som rundballer.  
 
Kaasen driver den største landbrukseiendommen i Kvænangen og det er en eiendom som bør 
være i næringsmessig drift. Landbruk i kommunen har hatt en negativ utvikling over lengere 
periode. På 20 år er antall bruk med husdyrproduksjon redusert fra 50 til 8. Vi har i dag to 
melkeprodusenter i tillegg til 6 bruk med kjøttproduksjon av sau, gris og storfe. 
Det er viktig for kommunen å opprettholde landbruk i kommunen og bør bidra for å videreføre 
dette.  
 
I henhold til vektene for det kommunale næringsfondet pkt 2, kan næringsfondets midler brukes 
til investeringer.  I vedtektenes 6 E understrekes det at «Næringsfondet skal ikke brukes til 
ordinært vedlikehold og oppussing av eiendom. Med mindre dette resulterer i standardheving 
som fører til et nytt produkt eller økt markedstilpasning». Selv om siloene må repareres, skriver 
søker ski søknaden at han vil gjøre ekstra investeringer for både for oppgradere og for å få i nytt 
utstyr for å ytterligere rasjonalisere drifta på gården med sikte på å enklere kunne produsere full 



melkekvote. Den planlagte investeringen er mer enn reparasjoner og vedlikehold. Planene for 
investeringer virker realistiske.  
 
Kvænangen kommune har gitt inntil 20 % , maks kr. 100 000,- i tilskudd  til lignende 
investeringsprosjekter. Administrasjonssjefen anbefaler at det gis inntil 20 %, maks kr. 100000,- 
til dette prosjektet.   



Harald Kaasen jr.

9161 BURFJORD

Kvænangen kommune

Næringsfondet

9161 BURFJORD

SØKNAD OM TILSKUDD

Jeg driver gårdsbruk i Burfjorddalen. Det er et stort bruk med en melkekvote på 420 tonn. De siste

årene harjeg ikke klart å levere hele denne kvota, men holder nå på med endringer hvor målet erå

kunne gjøre dette.

Jeg hadde havari på noe av det tekniske utstyret i siloen i sommer. Det må repareres, men jeg Ønsker

samtidig å oppgradere og investere i nytt utstyr for å ytterligere rasjonalisere drifta på gården med

sikte på å enklere kunne produsere full melkekvote. En del av dette blir da å kombinere silo og

rundballer til grovfor.

Jeg har innhentet følgende kostnadsoverslag/tilbud på dette:

Kjøp av kombikutter for rundballer m/utstyr 151.597

Reperasjon av silo samt nytt utstyr i denne 561.000

Totalt 712.597

Tilbud på reperasjon av silo og nytt utstyr er på SEK 609.786, men jeg har regnet dette om etter kurs

0,93.

Denne investeringa planleggerjeg å finansiere slik:

Egne midler 162.597

Tilskudd fra Kvænangen kommune 150.000

Langsiktig lån 400.000

Totalt 712.597

Jeg søker herved Kvænangen kommune om tilskudd på kr. 150.000,-

Hvis det er noe som er uklart i søknaden eller dere Ønsker å diskutere nærmere, er det bare å ta

kontakt.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/456 -7 

Arkiv: U00 

Saksbehandler:  Tore Li 

 Dato:                 21.11.2016 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/16 Fondsstyret 07.12.2016 

 

Søknad om avdragsfrihet på næringslån, Seglvik fiskemottak  

Henvisning til lovverk: 
 

1. Vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond. Vedtatt av kommunestyret i Kvænangen 
kommune, den 30.04.2014 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
I henhold til vedtekter for Kvænangen lånefond innvilger fondsstyret 1 års avdragsfrihet på 
næringslån nummer 00993528111 og nummer 00993528222 til Seglvik fiskemottak SA. 
Kvænangen kommune pålegger at selskapet lager en nedbetalingsplan for gjelden til 
Kvænangen lånefond i løpet av året. Nedbetalingsplanen skal godkjennes av kreditor 
Kvænangen kommune.    
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Seglvik Fiskemottak har to lån i lånefondet: 
00993528111 med restgjeld pr. 25.11.2016 på kr. 224.048,70 
00993528222 med restgjeld pr. 25.11.2016 på kr. 423.767,84. 
 
 
Lånene ble innvilget i forbindelse investering av utstyr til fiskemottaket i Seglvik etter 
gjennomoppbyggingen av anlegget etter brann. Søker skriver i søknaden at leietaker Lean Fish 
AS har sagt opp avtalen, og selskapet må finne nye aktører som er interessert i å drive der ute. 
De er i kontakt med fiskekjøpere som er interessert, og er i gang med å klargjøre praktiske de 
forhold til dette. Søknaden begrunnes med at det vil være usikre inntekter i selskapet i den 
perioden de søker etter nye samarbeidspartnere.   
 
Med grunnlag i låneavtalens vilkår «etter avtale med kommunen kan nedbetalingsvilkårene 
eventuelt endres» søkes det om 12 mnd avdragsfrihet. Søker begrunner søknaden med at de 
regner med å ha nye fiskekjøpere på plass innen et år.  



Vurdering 
Næringslån i lånefondet reguleres av vedtekter for lånefondet i Kvænangen kommune. 
Kvænangen kommune har tidligere gitt avdragsfrihet for næringslån.  Administrasjonssjefen 
tilrår at det gis inntil 1 års avdragsfrihet til Seglvik fiskemottak, med forutsetning at det innen 
året er omme lages en nedbetalingsplan for lånene.  
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