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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/581 -10 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 05.07.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Fondsstyret 10.07.2018 

 

Søknad om tilskudd til investeringer - Ellinor og Roger Pedersen 

Henvisning til lovverk: 

1. Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske 
tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler)  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747 

2.  Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune 
(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) 
 
 
Vedlegg 
1 00084H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til kr. 11 700,- i investeringstilskudd til 
Roger Pedersen, orgnr. 969 166 909 til investering i rundballpresse. Tilskuddet utbetales etter vedlagte 
retningslinjer, tilsagnsbrev, og når investeringene er foretatt. Kvænangen 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  
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.      
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ellinor og Roger Pedersen, orgnr. 969 166 909 søker om tilskudd til kjøp av rundballepresse. 
Den gamle er utdatert og ødelagt og må skiftes ut.   

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747


 
Investeringsbeløp er på kr. 58 500,- og planlagt finansiert med  
Tilskudd fra kommunen  kr. 17 550,-  
Egenkapital    kr. 40 950,- 
 
Søkerne har ikke fått tilskudd fra næringsfondet de siste 3 årene.  

Vurdering 
Søkerne driver med kombinert gårds – og fiske på Spildra.  De er en av tre gårder som har sau 
på Spildra. Dyr på beite er viktig for å ivareta kulturlandskapet på Spildra. Jordbruk er dessuten 
en næring som har hatt stor nedgang i Kvænangen de siste 10- 15 årene. For Kvænangen 
kommune er det viktig å opprettholde næringen og bosetning på Spildra.  
 
I henhold til vedtektene for kommunal næringsfond i Kvænangen, kan midler fra næringsfondet 
brukes til investeringen. Kvænangen kommune har gitt 20 % i tilskudd til slike formål. 
Investeringen vil bidra til effektivisering av driften.  
 
Administrasjonssjefen tilrår at det gis inntil 20 % maks kr. 11 700,- i tilskudd fra næringsfondet 
til denne investeringen. 



(

(

(

t

_-’ Kvænangen kommune
f* Postmottak

KUQnQnSff/f) }/<0i’"I’V1LL/7( 344.09. /7*

MMNSSQUÅ' 22 sm 2017
Til behandling: A

Saksbehandler: flmxi TÆ
Til,q1j_cntcrir}g

Tye‘ /£LL‘un6a~fl

SØKNAD cm 'Tu,s\<ub9 7

_Vec1ra>rencJZ< }nnues5c~:r}n5 Ow‘ brodd mfwoómüçfefifif-

Sctloer Hanna] om fl\ Lncxu-?s¥~¢n'v-xc) cu) EL

"brun move 19.5 rLLno[bc.,£Lfr€s3€.

Den ,-¢,v,,¢,)5a,JV[fregge_ U: brulluu Ã cPaj LnnuísLL/H of

Surhmzn med fb Llnclre bd>nJ4>/ /qqsl. De} P/r ei

Qresäe som er frooLu_52,H: L  ?ol¢nC5§mg>« 2°50)

.D{.,m( er Cu»: Somxk dozruj må. ‘Lalleé

\/xopooxe/E, UCK “da «JG-rc C_DLmnom}s1« rJ*<~$t’°*—’L¢f'3 C; *'€f°~/<«'<

din, due mourlaeolei er o(cLrLl:‘ U.\ den Gar-tssa.

Kg-o.—.g Q/r ’Cn35L._ ‘>roo2,.,.,3g,r£ as otz/L44 er Inga/\ fi9~foL>(<'/>1.

1nnuf:.JrCF1‘r\55 ,g’[“W1 «

Ham  A?res:>< Lu‘, ,

'?rraL<ficTroms/f/sl-/<ru2>5 W. G: 5“ u'

kømfletgení<íülêíflufl°l 855?

sL«;e/myfl/sfjtam-. iw. 3.0%.» ___5_8£°f

53T;”5T°*°T.”‘

rvuqv 252 1"!  .  é2S_»

13, /25,

W1(,;/ “P1.-‘ls-zm

l3U.«‘ma/
(A I  Ö

0!! ~65 595104/‘~

91573913



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/232 -22 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 06.07.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/18 Fondsstyret 10.07.2018 

 

Søknad om midler til regional strategi for infrastruktur - Nord Troms 
Regionråd  

Henvisning til lovverk: 

1. Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske 
tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler)  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747 

2.  Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune 
(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) 
 
Vedlegg 
1 00093H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune innvilger 50 000- i tilskudd til Nord Troms regionråd. Midlene skal brukes 
til utarbeidelse av regional strategi for infrastruktur i Nord Troms. Tilskuddet dekkes over 
næringsfondet konto 14722.411.325. Tilsagnet er gyldig i 1 – et 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 
Nord Troms regionråd,org nr. 979 470 452 søker om midler til utarbeidelse av strategisk plan 
for infrastruktur i Nord Troms. Nord Troms regionråd har i sak 48 /17 vedtatt å igangsette et 
arbeid for å utarbeide strategi for infrastruktur i Nord Troms. Følgende kostnadsplan og 
finansieringsplan ble lagt til grunn for prosjektet:  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747


Budsjett/finansieringsplan 
 

Kostnader 2017 2018 Godkjente kostnader 

Prosjektledelse/koordiner
ing* 

  120 000 200 000 320 000 

Kjøp av tjenester   250 000 500 000 700 000 
Regnskap / revisjon    30 000   30 000 
Reiseutgifter 20 000 80 000   100 000 
Sum 390 000 810 000 1 200 000 

 
 

Finansiering 2017 2018 Sum % 

Regionrådets egeninnsats   120 000 200 000 320 000 26,7 
Tilskudd fra kommune   100 000 200 000 300 000 25 
Troms fylkeskommune   170 000 410 000 300 000 25 
Ytterligere 
finansieringsbehov/ 
nedskaleringsbehov 

  280 000 23,3 

Sum 390 000 810 000 1 200 000 100 
 
 
 
Prosjektet har fått tildelt kr. 300 000,- fra Troms fylkeskommune. De andre eierkommunene har 
bevilget kr. 50 000,- hver.  
 
 

Vurdering 
 
Nord-Troms Regionråd har gjennom flere år arbeidet for å få gjort en utredning som beskriver 
og synliggjør behov og utfordringer vedrørende infrastrukturen i regionen. En slik utredning bør 
favne flere områder, og både gi et bilde av dagens situasjon og framtidige behov og 
trafikkmønster. Det er behov for å se transportnettet i regionen i en sammenheng. Dette er et 
samarbeid mellom næringsliv, kommuner og fylket. Prosjektet skal sluttføres i 2018. Det 
planlegges møter i alle kommuner.  
Primær målgruppe er befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i kystnære strøk i Nord-
Troms, samt Troms fylke, men retter seg også mot nasjonale myndigheter, faginstanser og politisk 
miljø. 
 
Omstillingsstyret har vurdert søknaden og avslått den, da dette tiltaket faller utenfor 
satsingsområdene i strategiplan og handlingsplan for omstillingsprosjektet ( vedtatt i 
kommunestyret 06.03.2018)  
 
Infrastruktur er en forutsetning for bosetning og næringsvirksomhet i kommunen og i regionen 
som helhet. Prosjektet er viktig for å opprettholde dette grunnlaget i vår region. Kommunestyret 
vedtok en ramme for søknadsbaserte bedriftsrettede midler i næringsfondet i sak 31/18 på møte 
26.04. 2018 Administrasjonssjefen tilrår at kr. 50 000,- bevilges fra denne potten til dette 
prosjektet. Prosjektet belastes konto 14722, ansvarsområde 411.  
 



 
 



Kvænangen kommune
Postmottak

Post Kvænangen _ nm.,
l . to IT

Fra: Jan F. Fjære _
Sendt: 18. desember 2017 13:17 Tilbehandhng:
Til: Post Kvænangen Saksbehandlefi M
Kopi: Berit Fjellberg Tai oricmcrins
Emne: Søknad om tilskudd fra Kvænangen Kon omstillindsfond
Vedlegg: Melding om vedtak  i  Nord-Troms Regionracf DA - strategi infrastruktur Nord-Troms

28.11.17.docx

Til: omstillingsfondet  i  Kvænangen Kommune

Søknad  om tilskudd til gjennomføring av regional strategi for infrastruktur i Nord-Troms

Vi viser til telefonsamtale med Anne Berit Bæhr i dag, og oversender med dette vår søknad til fondet på kr. 50.000.

Søker og kontaktopplysninger:

Prosjektansvarlig/-eier: Nord-Troms Regionråd, Hovedveien 2, 9151 Storslett, org.nr.: 979 470 452

Kontaktperson: Berit Fjellberg, telefon: 7776 7366 /975 67 366, epost: berit.f`lellberg@ntroms.no.

Bankkonto: 4740.11.87483

Prosjektet har følgende målsettinger:

Prosiektmål:

Utarbeide en plan som grunnlag for framtidig omforent arbeid for økt innsats i Nord-Troms knyttet til arbeidet med

infrastruktur.

Delmål:

- Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon

- Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra sjømatnæringen spesielt, sett i forhold til

kapasitetene i dagens infrastruktur

- Mulighetsstudier for en tettere integrert region

Analysere muligheter innenfor samfunns- og næringsutvikling samt framtidige behov

- Overordnete beregninger av samfunnsøkonomisk kost/nytte

- Utarbeide en strategi

Politisk forankring, lokalt, regionalt og nasjonalt

Målgrupper:

Primær målgruppe er befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i kystnære strøk i Nord-Troms, samt Troms

fylke, men retter seg også mot nasjonale myndigheter, faginstanser og politisk miljø.

Tidsplan:

Prosjektperiode: 01.10.2017 - 30.06.2018

Budsiett[finansieringsglan

.Ill

Prosjektledelse/koordinering* 120000

Kjøp av tjenester 250 000

Regnskap/ revisjon

Reiseutgifter 20 000  
1



Sum 390 000

 

   nu"
Kvænangen Kommune

Regionrådets egeninnsats 120 000

Tilskudd fra øvrige N-T kommuner 100  O00

Troms fylkeskommune 170 000

Ytterligere finansieringsbehov/

nedskaleringsbehov

Sum 390 000

Troms Fylkeskommune har gitt tilsagn om tilskudd, jfr. finansieringsplanen.

Tiltaket gjelder alle de seks Nord-Troms kommunene.

Vedlegg: Melding om vedtak i Nord-Troms Regionråd

Med vennlig hilsen

For Nord-Troms Regionråd

Jan  F.  Fjære
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N  ord-Troms Regionråd  DA
Gñlv :mur

u Sqhnay Norllrfisu Wangen

@@W@
Til kommunene i Nord—Troms

MELDING OM  VEDTAK
NORD—TROMS REGIONRÃD DA

EMNE: Møte nr 9-2017

STED: Lyngstunet, Lyngseidet

TIDSPUNKT: 27. og 28. november  2017

Sak 48/17 Regional strategi  for  infrastruktur i Nord-Troms  -  organisering og

finansiering

Saksdokumenter:

o  Sak 48/16 Strategisk utredning Nord—Troms  — RUP-søknad  (10.11.16)

o  Tilsagn  fra  Troms fylkeskommune av  30.10.17

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Saksopplysninger:

Nord-Troms Regionråd har gjennom flere år arbeidet for å få gjort en utredning

som beskriver og synliggjør behov og utfordringer vedrørende infrastrukturen i

regionen. En slik utredning bør favne flere områder, og både gi et bilde av dagens

situasjon og framtidige behov og trafikkmønster. Vi har behov for å se

transportnettet i regionen i en sammenheng.

Søknad om RUP midler ble sendt første gang i november i  2016.  Søknaden har

deretter vært gjenstand for flere revisjoner før den ble behandlet av fylkesråden for

næring 29.10.17.  Nord-Troms Regionråd fikk innvilget kr  300.000  til prosjektet

Regional strategi for infrastruktur  i  Nord~Troms.

Pros'lektmål:

Utarbeide en plan som grunnlag for framtidig omforent arbeid for økt innsats  i

Nord—Troms knyttet  til  arbeidet  med  infrastruktur.

Delmål:

-  Kartlegge dagens situasjon innenfor samferdsel og kommunikasjon

-  Analysere dagens godstransport, herunder det store volumet fra sjømatnæringen

spesielt, sett i forhold til kapasitetene i dagens infrastruktur

-  Mulighetsstudier for en tettere integrert region

Adr.: Hovedveien 2, 9151  Storslett
Tlf.  77  ss 82 79, Org. nr. 979 470 452
E-post: regionrad@ntroms.no
www.nordtromsgortaIen.no



—  Analysere muligheter innenfor samfunns- og næringsutvikling samt framtidige

behov

- Overordnete beregninger av samfunnsøkonomisk kost/nytte

- Utarbeide en strategi

- Politisk forankring, lokalt, regionalt og nasjonalt

Primær målgruppe er befolkning, næringsliv og offentlig virksomhet i kystnære

strøk i Nord-Troms, samt Troms fylke, men retter seg også mot nasjonale

myndigheter, faginstanser og politisk miljø.

Tidsplan:

Prosjektperiode:  01.10.2017 — 30.06.2018

Budsiett/finansierinqsplan

     

  

Prosjektledelse/koordine 120 000 .i

ring* l

Kjøp av tjenester 250 000

Regnskap /  revisjon

Reiseutgfter 20  000

Sum 390 000

Rggionrådets gqeninnsats 120 000  200  000

Tilskudd fra kommune 100 000 200 000

Troms fLlkeskommune 170  000  410  000 i

Ytterligere

finansieringsbehov/

nedskaleringsbehov

Sum 390 000 810 000  V

Vurdering:

Arbeidet med en felles strategi for infrastruktur  i  Nord—Troms kan være en god

anledning til å løfte fram og forsterke det politiske fokuset  i  regionrådet. For å

lykkes med et slikt arbeid er det avgjørende med god lokal forankring slik at alle

kommuner får et eierforhold til arbeidet.

Det blir viktig å gjennomføre møter i alle kommunene for å få til en god involvering

Adr.: Hovedveien 2, 9151  Storslett
Elf.  77  77  05  86a@Ohr_a;. _nr.  979  470 452 DER KOlq“R/_\STER FORMER FOLK

. ost: reg 0  a fl. 0 -------------------------------------------------------- ——-——-—.
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i arbeidet. På de lokale møtene er det sentralt å mobilisere politikere og

næringsaktører til deltakelse.

Det er behov for ytterligere konkretisering av målsettinger for arbeidet, blant annet

tydeligere fokus på tilrettelegging for næringsutvikling gjennom satsing på

infrastruktur.

Når det gjelder organiseringen av prosjektet bør styringsgruppen settes sammen

med bred representasjon fra aktører i regionen. Man bør også vurdere

representasjon fra fylkeskommunen og vegvesenet. Arbeidet bør ledes av

saksordfører eller rådsordfører for å sikre godt eierskap til prosjektet.

Når det gjelder finansiering er det avklart at fylkeskommunen bidrar med kr

300.000. l tidligere regionrådsmøter er det gitt signaler om at kommunene bidrar

med kr 50.000fra næringsfond/utviklingsfond. Prosjektledelse og eget arbeid i

regionrådet er beregnet til kr 320.000.For å komme i mål med finansieringsplanen

har vi en underdekning på kr 280.000under forutsetning av kommunale bidrag.

Rådsordfører har startet en dialog mot næringsaktører med mål om en

samfinansiering. Prosjektet kan ikke starte opp før arbeidet er fullfinansiert.

Forslag til vedtak:

Nord-Troms Regionråd vil organisere og finansiere arbeidet med Regional strategi

for infrastruktur i Nord-Troms på følgende måte:

l. Følgende styringsgruppe oppnevnes:

a. Fra Regionrådet som leder av styringsgruppen: saksordfører Ørjan

Albrigtsen med vara Dan-Håvard Johnsen

Fra NUNT: en representant med vara

Fra næringsliv Nord-Troms: 2 representanter

Fra Troms fylkeskommune - Samferdselsetaten: l representant

e. Fra Statens vegvesen: l representant

2. Prosjektet skal søkes fullfinansiert på følgende måte:

a. Det søkes om kommunale bidrag på kr 50.000pr eierkommune

b. Styret i regionrådet arbeider for medfinansiering fra næringsaktører i

regionen med mål om full-finansiering i henhold til vedtatte

prosjektplan.

P'F'P-

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Adr.:  Hovedveien 2, 915  I  Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionrad@haIti. no
www.nordtromsQortaIen.no



Rett protoko//utskrift be v/'tnes
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Berit l-je//berg

Referent

Adr.: Hovedveien 2, 915 I Storslett
Tlf. 77 77 05 86, Org. nr. 979 470 452

E-post: regionrad@halti.no
wwwmordtromsgortalemno



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/156 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 04.07.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/18 Fondsstyret 10.07.2018 

 

Søknad om midler til investeringer - TD rør AS 

Henvisning til lovverk: 

1. Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske 
tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene (Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske 
virkemidler)  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747 

2.  Vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune 
(Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,  2010/46) 
 
Vedlegg 
1 00089H 
2 Målbedriftsavtale - TD rør AS 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til kr. 100 000,- i investeringstilskudd til 
TD rør AS, til investeringer i forbindelse med etablering av rørlegger bedrift. Prosjektet må være 
fullfinansiert for det igangsettes. Tilskuddet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev, og når 
investeringene er foretatt. 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 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.      
 
 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-23-747


Saksopplysninger 
TD rør As, org 920 029 299, søker om midler til investeringer i forbindelse med etablering av 
rørleggerbedrift i Kvænangen kommune. Bedriften er meldt inn i Brønnøysundregisteret i 
desember 2017 og er under etablering. Bedriften har inngått målbedriftsavtale med Halti 
næringshage og næringshagen har bistått i oppstartsfasen og både i planlegging av etableringen 
og investeringer. Virksomheten er kommet i gang og har fått oppdrag.   
 
 
Investeringsbudsjett   
 

 

 

 

 

Finansiering  

 

Søker har søkt om midler fra Sametinget. Det foreligger ikke svar fra Sametinget.  

Søker har fått kr.  21 500,- i etablerertilskudd fra utviklingsfondet og har ikke tidligere fått andre 
tilskudd. 

 

Vurdering 
 
TD Rør As er en ny etablert bedrift i Kvænangen. Det er ikke andre rørleggerbedrifter i 
Kvænangen. Eier og daglig leder av bedriften er en ung og nyutdannet rørlegger. Som har bosatt 
seg i Kvænangen og vil etablere bedrift her.  
Omstillingsprosjektet i Kvænangen har som mål å etablere 20 arbeidsplasser i løpet av 3 år. 
Tilrettelegging og entreprenørskap er et av innsatsområdene.  Gründerutvikling og det å være en 
attraktiv kommune for nyetableringer og gründere, uavhengig av bransje er en viktig strategi. 
TD Rør AS er en nyetablering som dekkes av denne strategien.. Omstillingsstyret har behandlet 
søknaden den 04.05.2018 og har avslått søknad om midler til investeringer. Omstillingsstyret 
har bevilget inntil kr. 14 000,- til kompetanseheving.  
 
Kommunestyret har vedtatt en ramme til næringsfondet i 2018 og i formålsparagrafen til 
det kommunale næringsfondet poengteres det at prosjekter som bidrar til bedre 
sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.  



I henhold til vedtektene for kommunalt næringsfond i Kvænangen, kan midler fra næringsfondet 
brukes som toppfinansiering til prosjekter hvor omsøkt støttesum er større enn 300 000,-. Til 
dette prosjektet søkes om det om offentlig støtte på kr. 467 145,-, 70 % av investeringssummen. 
Søker har søkt om i støtte 50 % fra sametinget og 20 % fra Kvænangen kommune og resten skal 
finansieres med lån og egenkapital.. I vedtektenes pkt. 3 H forutsettes det at søker dokumenterer 
minimum 10 % i egenkapital.  
 
Kvænangen kommune har ved tidligere anledninger støttet investeringsprosjekter i forbindelse 
med etablering av bedrifter med inntil 100 000,-.   
I henhold til ny forskrift for offentlig tilskudd som gjelder fra 01.06.2018, skal det ikke gis 
tilskudd til innskudd av aksjekapital, direkte eller indirekte investeringer som berører bedriftens 
egenkapital. Den planlagte investeringen er investeringer i forbindelse med oppstart og kjøp av 
driftsmidler. Investeringstilskuddet føres enten som fradrag på investeringsobjektet og vil få 
dermed nullvirkning på bedriftens egenkapital, eller dersom investeringen utgiftsføres vil 
investeringstilskuddet føres som inntekt til bedriften.  
 
Administrasjonssjefen anbefaler at fondsstyret støtter dette prosjektet med investeringstilskudd 
inntil kr. 100 000,-. 



Tomas A. Danielsen

Skoleveien 12

9161 BURFJORD

tomas a danielsen@I'ive.no

+47 901 34 378

28.03.2018 Kvænangen Kommune

C/O Næringskonsulent Anne-Berit Bæhr
Rådhuset, Gárgu 8

9161 BURFJORD

SØKNAD OM INVESTERINGSSTØTTE FOR RØRLEGGERBEDRIFT

Med denne søknaden søker jeg støtte fra næringsfondet i Kvænangen kommune til  å  gjøre

nødvendige startinvesteringer forbundet med etableringen av min bedrift TD Rør AS.

Alternativt ønskerjeg at kommunen ser på muligheten til  å  bruke noe av omstillingsmidlene

fra Troms fylkeskommune som støtte til de investeringer jeg trenger  å  gjøre for  å  gjøre TD

Rør AS til en konkurransedyktig bedrift i et regionalt marked.

Av «Omstillingsplan 2018-2020» for Kvænangen kommune av 30.januar  2018, behandlet  i

formannskapet 14. februar  2018, er entreprenørskapskultur et av de konkrete

innsatsområdene for omstillingsprosjektet. Dette er et ikke-bransjespesifikt innsatsområde

der ett av tiltakene er  å  «støtte opp om nye og potensielle gründere i kommunen», der

målet er å skaffe 4 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet innen utgangen av  2020,

inkludert minst 3 nyetableringer. Da TD Rør har vært i drift siden desember  2017  vil ikke

bedriften bidra til nyetableringer, men som en nyetablert bedrift faller vi likevel inn under

strategien om  å  være en attraktiv kommune for nyetableringer og gründere. Med bakgrunn i

dette håper vi at kommunen ser positivt på den satsningen vi ønsker  å  gjøre i vårt selskap,

og innvilge støtte til å gjøre de investeringene vi planlegger.

Kos n Ian:

De planlagte investeringene har følgende kostnader knyttet til seg:

Utstyrstype Kostnad

Håndverktøy NOK 20  250

Personlig verneutstyr NOK 9 600

Elektroverktøy NOK  219 500

Kontor NOK  28  000

Kurs og sertifikater NOK  28  000

Annet utstyr NOK 362 000

Sum, kostnader NOK  667  350

En mer detaljert oversikt over hvilke investeringer som er planlagt innen de forskjellige

typene, se vedlegg 1. Disse investeringene vil sette bedriften i en mye bedre posisjon til å

levere anbud på større byggeprosjekter, og dermed gjøre bedriften mer konkurransedyktig i

hele Nord-Tromsregionen.



Finansieringsplan

Finansieringstype Beløp

Sametinget NOK 333 675

Kvaenangen kommune, næringsfond NOK 133 470

Banklån/egenkapital NOK 200 205

Sum, finansiering NOK  667  350

Kommentar til finansieringsglan:

Det er søkt støtte hos Sametinget på de samme investeringene som det søkes om her.

Sametinget har en øvre støttegrense på 50 % av kostnadene, noe som også legges til grunn

for finansieringsplanen. Det legges til grunn en egenfinansiering/banklån på 30 %, og

resterende søkes finansiert gjennom Kvænangen kommune.

Finansieringsbrøken er dermed som følger:

Sametinget 50 %

Egenkapital/banklån: 30 %
Kvænangen kommune: 20 %

Jeg ser frem til å høre fra dere angående dette, og håper samtidig på positivt svar. Om

saksbehandlerle) har behov for mer informasjon om meg eller min virksomhet svarer jeg

mer enn gjerne på spørsmål på telefon eller i møte med dere.

Med vennlig hilsen `

Tomas A. Danielsen

Daglig leder, TD Rør AS

 

1Vedlegg.



DETÅUERT KOSTNÅDSOVERSIKT, TD HØR AS

 

  
 
 
 
 
 
 

   
   

  
   
  
   

   

   

   

  

   
  
 
 
    

  
   

  
   
  
 

 

vàndverirtøy
Handsag NOK 300
Ba ufil NOK 500

Vatet NOK 450

Skiftrtøider NOK 2 OED

Søyetang, forskjellige størrelser NOK 6 000

Hulsagsett NOK 1 500

Verktøykasse m/diverse verktøy NOK 4 000

Borsett, tre NOK 1 000

Bursett, betung NOK 3
Blåselampe med  L  holder NOK1:m

Personlig vemeutstyr
Hørseivern NOK 900
Vinter vernebulae NOK 1 500

Summervarnebukse NOK  1  500

Vernesko sommer og vinter NOK 3 000

Verneja kife NOK 1 500

Kneputer NOK 7.00

Hjeim NOK 1 000

Ebktroverktlv
Skrumaskln NOK  5  000

Bajonettsag NOK 3 500

Betongborernaskin NOK 5 000
Vmhelsliper NOK 1 II I

Fein/multlkutter NOK 4
Steamer/vanntiner NOK 30 III I

Arbeidsiys NOK I I

Skiøteledning NOK
Kappsag NOK 6 I I I
Sirloelsag NOK  5

Stikksal NOK 1 I II
Rørkutter NOK  1  2 I I

Varmevifte NOK  -  II

Varmluftplstol NOK 4  I'

Loddeta ng NOK 200 I

Avstandsmáler NOK 1 II
Krysslaser NOK 3 I II

Gjengemaskin, eiektrisk, bærbar NOK  Z5  I I  I-

Gjengemaskin, stasjonær NOK do I I I

Bøyemaskin, elektrisk NOK 30 0 I

Mapress, tang, Hem NOK25 I I I

Mapress, kjefier, 42-55mm NOK 10 I  u

Kontor

Teiefcn NOK 10 I I I
Datamaskin NOK 14 Irl  I'

Skriver NOK 4 I I I

Kurs og sertifikater

ADK 1 NOK 20  m  I

Sertifikat, BE NOKSOL

Annet umyr
Spylevagn NOK 200 I II

Inspaksjonskarnera NOK 50 I I I

Ka rtleggingsutstyr NOK 10 I I I

Kumringsápner NOK  2  M I.

Tjenestebll NOK 100 II I

      Totale kostnader NOK 6673 I

Oversikt over lmstnaàr

Ut: as Kostnad

Håndverktøy NOK 20 250
i Personlig verneutstyr NOK 9 600

rexenrovenuw NOK 213 500
Kontor NOK Z3 000

Kurs og sertifikater NOK 28  000
Annet utstyr NOK 362 030
Sum, knstnader NW 667 3$0l

Finansiefigglan

i Fina  BeIØP
Sametinget NOK 333 675

Kvænangen kommune, næringsfond NOK 133 Md

Banldén/egankapitgi NOK 200 205*

Sum, finansiert NOK 667
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