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PS 23/16 Søknad om investeringsstøtte- Solheim villsau 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.12.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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 utstyret blir solgt innen 5 år.  

 
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 Solheim Villsau.  

   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  
 
 
 

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

investeringstilskudd til Solheim Villsau v/ Kurt Solheim, 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 utstyret blir solgt innen 5 år.  

 
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.      

 

4) Kvænangen kommune innvilger kr. 162 000,- i lån fra Lånefondet til Solheim villsau, ved Kurt 
Solheim.   

   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  
 
 

PS 24/16 Søknad om utviklingstilskudd- Moonlight Mountain Gear AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.12.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 
 

Vedtak: 
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. 

 
 
 

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. 

 



 

PS 25/16 Søknad om tilskudd til investeringer 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.12.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 
 
 

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 



 

PS 26/16 Søknad om lån til kjøp av fiskebåt - Jørn Henriksen 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.12.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
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 båten blir solgt innen 5 år.  

 
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  
 
 



 

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 
merkeregistrert, 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 båten blir solgt innen 5 år.  

 
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.      

 

3) 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  
 
 
 

PS 27/16 Søknad om investeringstilskudd- Harald Kaasen jr 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.12.2016  
 



Behandling: 
Endringsforslag fra KP, H og SV: Søknaden avslås. Søker anmodes om å sende inn en ny 
søknad med framlagt årsregnskap. 
 
Votering: Endringsforslaget fra KP, H og SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden avslås. Søker anmodes om å sende inn en ny søknad med framlagt årsregnskap. 
 
 

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. 

 
 
 

PS 28/16 Søknad om frysing av lån 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 07.12.2016  
 

Behandling: 
Jan Helge Jensen ba om å få vurdert sin habilitet. Fondsstyret finner har inhabil etter Fvl § 6 og 
han fratrådte møtet under behandling av denne sak. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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.    
 
 
 



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.    
 
 


