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Søknad om midler til innfallsport- Sørstraumen 

Henvisning til lovverk: 
 

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

Vedlegg 
1 Prosjektbeskrivelse Innfallsport til natur og kultur i indre Kvænangen- Samarbeid for 

helhetlig verdiskapning 
2 Budsjett og finansieringsplan 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune bevilger kr. 43 000,- i tilskudd til Verneområdestyret for 

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder, for ferdigstillelse av innfallsport 
og informasjonsrom på Kvænangen næringsbygg. Tilskuddet tildeles fra næringsfondet, 
post 14722.411.325.  

 
Tilskuddet utbetales etter gjeldende retningslinjer, tilsagnsbrev og når prosjektet er 
gjennomført.  
 

2. Kvænangen kommunes egenandel i prosjektet dekkes gjennom NUT deltakelse i 
prosjektmøter.  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder søker om midler til 
ferdigstillelse av «Innfallsport til natur og kultur i indre Kvænangen». Dette er et 
samarbeidsprosjekt og et konsept som verneområdestyret, Halti Kvenkultursenter, Kvænangen 
næringsbygg, Kvænangshagen Verdde og Kvænangen kommune har jobbet med over flere år.  
Hensikten er å etablere en innfallsport, som skal fungere som et sted hvor det er naturlig å gjøre 



et stopp, både for besøkende og innbyggere i Kvænangen, og hvor det er tilgjengelig god og 
tilpasset informasjon om naturen, kulturen og opplevelser i området.  Aktørene har ønsket at 
anlegget skal få en funksjon som innfallsport og informasjonssted for mer enn verneområdene, 
og fungere som turistinformasjon, informasjon om friluftsliv, om kommersielle tilbud, 
kvenkultur, annen historie, kvensk og samisk språk.  I prosjektbeskrivelsen legges det vekt på at 
dette prosjektet vil legge til rette for økt verdiskapning basert på natur- og kulturarven i indre 
Kvænangen.  
 
Prosjektet består av 2 deler:  

1) Informasjonsanlegg ute- opparbeidet parkanlegg for informasjon, parkering og opphold. 
Planlegging og bygging er finansiert verneområdestyret. I denne fasen skal 
informasjonspaviljong med informasjonsmateriell settes opp, og det skal også lages 
bålplass og bord og benker i uteområdet.  

2) Informasjonsrom- utstilling / «mikro-museum» for formidling av informasjon med bruk 
av bilder, plakater, digitale verktøy og gjenstander, med sanitæranlegg for besøkende. 
Kvænangshagen verdde har vært ansvarlig for prosjektet. Aktørene ønsker å ferdigstille 
bygningsarbeidet, samt innrede rommet og ta rommet i bruk.  

 
Kostnadsoverslag 
 

 
 
Verneområdestyret søker om kr. 43 000,- fra Kvænangen kommune til ferdigstillelse av 
prosjektet. Summen utgjør 5 % av finansieringsbehovet.  
 
Prosjektet har fått innvilget kr. 427 000,- fra Troms fylkeskommune og kr. 180 000,- i 
tiltaksmidler fra Verneområdestyret.  
 
Kvænangen kommune har bidratt i etablering av næringshage/næringsbygg i Kvænangen, med 
mål om at næringshagen skal være et virkemiddel for nyskapning og innovasjon som fremmer 
lønnsomt og variert næringsliv i kommunen 



 

Vurdering 
Kvænangen kommune er i strategi – og forankringsfasen i omstillingsprosjektet, og skal i denne 
fasen lage strategier for utvikling i Kvænangen. Næringsutvikling med utgangspunkt i lokal 
kultur og lokale naturressurser, kan bli et viktig satsingsområde for næringsutvikling i 
kommunen. I henhold til prosjektplanen, vil innfallsporten og informasjonsrommet vil være en 
mulighet for presentasjon av lokal kultur og natur i kommunen og regionen, og vil kunne bli et 
bidrag til økt verdiskapning. Innfallsporten og informasjonsrommet vil være et supplement til 
turistinformasjon, og til landskapsvernområdenes innfallsport. Det forutsettes imidlertid at 
lokale aktører bruker anlegget aktivt for informasjon. Utfordringen er å få ferdigstilt anlegget så 
snart som mulig 
 
Kvænangen kommune har vært delaktig i planlegging av anlegget og tidligere bevilget midler til 
informasjonsrommet. Aktørene velger nå å se delprosjektene samlet og søker om midler til 
ferdigstillelse av begge delprosjektene. Kvænangen kommunes andel er 5 % av det totale 
kapitalbehovet.  
 
Troms fylkeskommune har bevilger kr. 427 000,- og verneområdestyret bruker kr. 180 000,- av 
styrets tiltaksmidler for ferdigstillelse prosjektet. Resten av kapitalbehovet dekkes av aktørenes 
deltakelse i prosjektet som egenandel. Kvænangen kommunes egenandel er beregnet til 5 
dagsverk, kr. 22 500,-. Dette er stipulert i møtetid i møter i prosjektgruppen.  
Verneområdestyrets andel i prosjektet er på 30 %.  
 
Eksterne finansiører forutsetter fullfinansiering av prosjekt for å utbetaling av prosjektmidler, 
det betyr at prosjektet må ha kr. 43 000,- for å få prosjektet i havn. I henhold til vedtektene for 
næringsfondet kan fondets midler kan benyttes til nyetablering, bedriftsutvikling tilrettelegging og 
samarbeidstiltak. I henhold til vedtektenes pkt 5B skal midler fra næringsfondet brukes som 
toppfinansiering av større prosjekter. Dette prosjektet har som hensikt å samle informasjon om 
naturbaserte næringer og opplevelser, og er et samarbeidsprosjekt med hensikt å bidra til 
synliggjøring av disse næringene i forhold til besøkende.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 17 /17 ramme for bruk av næringsfondet i 2017, og vedtok en 
ramme på 503 000,- til søknadsbaserte prosjekter 14722. Administrasjonssjefen tilrår at kr. 
43 000,- dekkes av posten for søknadsbaserte prosjekter. 
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1 Bakgrunn og hensikt med prosjektet 
Det er flere aktører i og rundt Kvænangshagen Verdde som har gått sammen om å etablere en 

innfallsport til natur og kulturopplevelser i Kvænangen.  

Hensikten er å opparbeide et sted hvor det er naturlig å gjøre et stopp, både for besøkende og 

innbyggere i Kvænangen, og hvor det er tilgjengelig god og tilpasset informasjon om naturen, 

kulturen og tilgjengelige opplevelser i området. 

Vi ønsker at denne innfallsporten skal gjøre at både besøkende og innbyggere får en sterkere 

forståelse og kunnskap om kulturen og historien og at de får lyst til å oppleve naturen og andre 

tilgengelige tilbud i kommunen. 

Det har vært jobbet med konseptet innfallsport over flere år. Og- det er i løpet av 2015 og 2016 

investert betydelige midler til planlegging og fysiske tiltak innenfor innfallsport-konseptet.  

Samarbeidspartnerne står nå ovenfor siste fase i prosjektet og har behov for ekstern finansiering for 

å ferdigstille anlegget. 

Arbeidet med innfallsport startet etter initiativ fra Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre. 

Det er gjennom arbeidet med den nye nasjonale merkevarestrategien for Norges nasjonalparker 

definert en stor betydning rundt slike anlegg for å og legge til rette for besøk og verdiskaping1. 

Verneområdestyret gjorde vedtak allerede 30. juni 2014 (ST 8/14)2 som definerte struktur for 

innfallsporter til verneområdene – og også et vedtak om å iverksette arbeid med etablering av en 

hovedinnfallsport i Sørstraumen – nærmere bestemt Kvænangshagen Verdde. Det ble lagt til grunn 

en utredning3 som også vil gå inn som del av forvaltningsplanen. 

Det har etter hvert blitt klart at det er flere aktører som har nytte av denne typen anlegg. Halti 

kvenkultursenter, Nord-Troms Museum, Kvænangen næringsbygg og Kvænangen kommune i første 

rekke. 

Anlegget har derfor etter hvert fått en funksjon som innfallsport og informasjonssted for mye mer 

enn bare verneområdene. Turistinformasjon, informasjon om friluftsliv, om kommersielle tilbud, 

kvenkultur, annen historie, kvensk og samisk språk. Konseptet og nytten utvikles stadig videre. 

 

2 Prosjektets hovedmål 
Gjennom prosjektet vil vi legge til rette for;  

økt verdiskaping basert på natur- og kulturarven i indre Kvænangen. 

                                                           
1 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M417/M417.pdf  
2http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/Protokoll%203
0062014.pdf  
3 
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/ARBEIDSNOTAT
%20FORVALTNINGSPLAN-innfallsporter-endelig.pdf  

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M417/M417.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/Protokoll%2030062014.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/Protokoll%2030062014.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/ARBEIDSNOTAT%20FORVALTNINGSPLAN-innfallsporter-endelig.pdf
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Kv%C3%A6nangsbotn_dok/M%C3%B8tepapirer/ARBEIDSNOTAT%20FORVALTNINGSPLAN-innfallsporter-endelig.pdf


 

3 Hva er gjort og hvor står vi i dag? 
Med bakgrunn i verneområdestyrets forprosess er det utarbeidet planer for utvikling av anlegget. 

Frem til nå har det vært to parallelle prosesser for etablering av hhv et informasjonsanlegg ute og et 

såkalt «informasjonsrom» inne på bygget.  

Kvænangen næringsbygg, som var prosjektansvarlig i tidlig fase av prosjektet, inngikk samarbeid med 

Verte arkitekter (fra Alta) som har utarbeidet planene for ute anlegget. Plandokumentene er 

tilgjengelig på verneområdestyrets hjemmesider4. 

Kvænangshagen Verdde AS, som har vært prosjektansvarlig for informasjonsrommet fikk utarbeidet 

planerskisser for informasjonsrommet ble utarbeidet. Utdrag av disse skissene vises under. 

Prosjektet er finansiert blant annet fra Statskog SF. 

3.1 Informasjonsanlegg ute. Opparbeidet anlegg for informasjon, parkering og 

opphold. 
Dette er ankomst anlegget som er åpent og tilgjengelig for publikum hele året. Det er et slags 

«parkanlegg» hvor publikum kan oppholde seg, raste og også få informasjon.  

 

Planlegging og bygging er finansiert 100% av Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen 

landskapsvernområder. 

Gjennomførte tiltak: 

 Parkering for besøkende  –  ferdigstilt 2016 

 Opparbeidede gangveier  –  ferdigstilt 2016 

 Oppholdsplass og lekeplass   –  delvis ferdig 2016 

                                                           
4 http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Planer-og-publikasjoner/Innfallsport-
Sorstraumen/  

http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Planer-og-publikasjoner/Innfallsport-Sorstraumen/
http://www.nasjonalparkstyre.no/Kvanangsbotn-og-Navitdalen-LVO/Planer-og-publikasjoner/Innfallsport-Sorstraumen/


 

 
 

 
Bilde over: Viser pareringsanlegget sett mot Kvænangshagen Verdde 

Bilde under: grunnarbeid ved rasteplassen. Utsikt mot sør. 



3.2 Informasjonsrommet 
Tanken med informasjonsrommet har vært å ha en liten utstilling eller «mikro-museum» for 

formidling av informasjon med bruk av bilder, plakater, digitale verktøy og gjenstander. Det er også 

tilknyttet sanitærfasiliteter. Det er gjennomført et prosjekt for organisering av samarbeid, 

planlegging og bygging av informasjonsrommet. Prosjektet er avsluttet i mars 2017, men det gjenstår 

noe arbeid før anlegget er ferdig til bruk. 

 

Figur 1Perspektivskisse for informasjonsrommet 

Det har lenge vært jobbet med etablering av et «mikro-museum» som del av innfallsport 

Sørstraumen. Dette prosjektet har vært styrt av Kvænangshagen Verdde. Verneområdestyret har 

vært aktiv med i arbeidsgruppa og har også finansiert deler av prosjektet (innfallsport-midler fra 

2014) og skal også finansiere deler av innholdet i utstillingen (info-skjerm, bilder, plakater mv).  

I 2016 er det utarbeidet skisseplan for dette info-rommet og det er delvis bygget. Finansieringen rakk 

ikke helt frem til ferdigstilling. Rommet står derfor halv-ferdig når prosjektet er avsluttet. Det 

forventes at vi finner løsninger for finansiering og ferdigstilling i 2017.  

Gjennomførte tiltak: 

 Prosess for organisering av eierskap   - gjennomført 2016-2017 

 Planlegging og design informasjonsrommet - gjennomført 2016   

 Ombygging av informasjonsrommet  - delvis gjennomført 2017 

 Grunndesign av utstilling   - planarbeid ferdig 2017 

 Kjøp og utvikling av digitale verktøy  - gjennomført 2016 



 

  

 

 

Bilde over: Viser status for arbeidet med informasjonsrommet.  
 

 

Til venstre. 
Eksempel på 
plakatdesign. Under 
arbeid. 

 

 



4 Tiltak i prosjektet - 2017 
En ferdigstilling av anleggene forutsetter følgende tiltak (inkl kostnader). 

4.1 Informasjonsanlegg ute 
Tiltak Kostnad 
Informasjonspaviliong. Inkl plan, prosjektering og prosess. Kr 300 000,- 
Synkekum, drenering på parkeringsanlegget Kr 20 000,- 
Bord- og benker ute Kr 15 000,- 
Bålplass Kr 15 000,- 
Informasjonsmateriell. Plakater, bilder, kart mv Kr 45 000,- 
  

SUM Kr 395 000,- 

 

 

Figur 2 – Illustrasjon-bildemontasje av informasjonspaviliongen sett mot nord 

 

4.2 Informasjonsrommet 
Tiltak Kostnad 
Byggearbeider, materiell mv Kr 120 000,- 
Belysning og elektrisk Kr   40 000,- 
Møbler Kr   20 000,- 
Utstillingsproduksjon Kr   75 000,- 
  

SUM Kr 255 000,- 



5 Økonomi 
 

Utgifter 

Post Merknad Sum 
Prosjektledelse, adm og reise 1 mnd verk Kr   67 500,- 
Annen prosjektdrift  2 mnd verk andre parter Kr 135 000,- 
Infoanlegg ute  Kr 395 000,- 
Informasjonsrommet  Kr 255 000,- 

SUM  Kr 852 500,- 

 

Finansiering 

Post Merknad Sum 
Verneområdestyret for 
Kvænangsbotn og Navitdalen  

Tiltaksmidler Kr 180 000,- 

Tilskudd Troms Fylkeskommune Kr 427 000,- 
Tilskudd Kvænangen kommune Kr   43 000,- 
Egeninnsats Prosjektpartnere Kr 135 000,- 
Egeninnsats  Verneområdestyret Kr   67 500,- 

SUM  Kr 852 500,- 

 

 

6 Fremdrift 
 April Mai Juni Juli August Sept Okt 

Forarbeid, organisering, finansiering        

Prosjektering, prosess uteanlegg        

Planlegging, produksjon inforom        

Produksjon infomateriell        

Byggearbeider        

Åpning av anlegg        

Rapportering        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Organisering, drift og vedlikehold 
Verneområdestyret har tatt på seg ledelsen av prosjektet for ferdigstilling av innfallsport.  

Når anlegget er ferdig vil det påløpe driftskostnader og ansvar knyttet til vedlikehold. Det legges opp 

til følgende driftskonsept.  

7.1 Uteanlegget 
Det er Kvænangen Næringsbygg AS som er hjemmelshaver til eiendommen 1943/36/32. Det er 

inngått en særskilt servituttavtale mellom verneområdestyret og Kvænangen Næringsbygg som 

regulerer driftsansvar for uteanlegget.  

Det er ikke avtalt leie eller annen økonomisk kompensasjon for bruk av arealet til dette formålet. 

Det er bruker (verneområdestyret) som er ansvarlig for vedlikehold av; 

 Kantsteiner og grus på gangvei og infoplassen 

 Infoplakater og bygningsmessige anlegg på infoanlegget satt opp av bruker 

 Skilter satt opp av bruker  

Grunneier på sin side er ansvarlig for; 

 Vintervedlikehold / brøyting av parkeringsplasser 

 Løpende vedlikehold og stell av vegetasjon 

 Skilter satt opp av byggeier 

 

7.2 Informasjonsrom 
Det er Kvænangen Næringsbygg som er eier av bygget. De har stilt til rådighet et begrenset areal til 

formålet informasjonsrom.  Det omfatter 9m2 utstillingsareal. I tillegg tilgang til toalett i tilknytning. 

Det er beregnet en leiekostnad på Kr 3530,- / m2/år. Totalt Kr 31770,- som skal fordeles på brukerne. 

Byggeiers /utleiers ansvar 

Byggeier vil stå som formell eier av bygget, inkl informasjonsrommet, og også for de faste 

installasjoner når de er ferdige. Byggeier sørger for 

- Generell belysning og oppvarming (strøm) 

- Forsikring av bygg 

- Datanettverk 

- Renhold 

- Alminnelig renovasjon 

- Vaktmestertjenester 

- Vintervedlikehold på adkomstveier og parkeringsplasser 

Brukers ansvar 

- Vedlikehold og drift på tekniske anlegg og installasjoner som bruker har kjøpt inn som del av 

utstillingen. (Plakater, infoskjerm, datamaskiner, kart, bilder, nettbrett mv). 

- Forsikring på egne eiendeler 

 



Budsjett-eks 
mva

Tilbudspris eks 
mva Regnskap Kommentar

Post 1 Informasjonspaviliong 287 000kr         287 000kr         
1.1 Plan, prosjektering og oppfølging 40 000kr           40 000kr           Verte Arkitekter og 
1.2 Detaljprosjektering fundament og materiale 37 000kr           37 000kr           RIBiNord
1.3 Byggesøknad bistand 10 000kr           10 000kr           Verte Arkitekter 
1.4 Innkjøp- opføring bygg og anlegg 200 000kr         200 000kr         
Post 2 Annet arbeid uteanlegg 33 000kr           20 000kr           Nord-Troms maskin og anlegg
2.1 Synkekum 20 000kr           20 000kr           
2.2 Annen flikking (nærmere avklaring) 13 000kr           -kr                  
Post 3 Bord-benker ute 30 000kr           
3.1 Spesialtilpasset rund benk bålplassen 7 500kr              Bestilles John Ivar Larsen
3.2 Andre bord-benker 15 000kr           Bestilles lokalt
3.3 Bålpanne 7 500kr              Kjøpes lokalt
Post 4 Informasjonsmateriell 45 000kr           -kr                  

Informasjonsplakater alle VO 6 stk 21 600kr           Bjerli BD og Yttregaard
Øvrige skilt og tavler 23 400kr           -kr                  Evnt Furstål.no

SUM UTEANLEGGET 395 000kr         

Post A Byggearbeider inforom 120 000kr         120 000kr         
A1 Avslutning påbegynt arbeid 44 590kr           44 590kr           
A2 Resterende ombygging arbeid og materiell 66 550kr           66 550kr           

Eventuelt 9 000kr              9 000kr              
Post B Belysning og elektrisk 40 000kr           -kr                  
Post C Møbler og inventar 20 000kr           -kr                  
c1 Kart på gulv -kr                  -kr                  
c2 Sittebenker -kr                  -kr                  
Post D Utstillingsproduksjon 75 000kr           -kr                  

Prosjektledelse -kr                  -kr                  Brekmoe
Produksjon av materiell (bilder-effekter mv) -kr                  -kr                  

SUM 255 000kr         



TOTALT Pengeutgifter 650 000kr         

Pengebudsjett - Tilskudd og midler 650 000kr         
Troms Fylkeskommune 427 000kr         Tilsagn
Verneområdestyret 180 000kr         Tilsagn
Annen finansiering 43 000kr           Ikke avklart

Budsjett egeninnsats 202 500kr         
Verneområdestyret 67 500kr           3 ukesverk (1 uv forarbeid - 1,5 uv prosjektledelse - 0,5 uv avslutning)
Nord-Troms Museum 45 000kr           9 dagsverk (møter og produksjon)
Halti Kvenkultursenter 45 000kr           9 dagsverk (møter og produksjon)
Kvænangen kommune 22 500kr           5 dagsverk (møter)
Kvænangen Næringsbygg AS 22 500kr           5 dagsverk (møter)
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