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PS 5/18 Søknad om tilskudd til investeringer - Ellinor og  roger Pedersen 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
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.      
 
 
 
 

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.      
 
 
 
 

PS 6/18 Søknad om midler til strategisk utredning om infrastruktur - Nord 
Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
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 
 
 
 
 

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 
 
 

PS 7/18 Søknad om midler til investeringer - TD rør AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 
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.      
 
 
 
 
 

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.      
 
 
 

PS 8/18 Søknad om lån fra lånefondet - Sekkemo Camping 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger inntil 10 %, oppad begrenset til kr. 50 000,- i 
investeringstilskudd til Sekkemo Camping, til oppgraderings og standardhevingstiltak på 
anlegget. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende krav i plan- 
og bygningsloven. Søker må dokumentere minst kr. 89 000,- 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. 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.      

 

1) Kvænangen kommune innvilger kr. 250 000,- i lån fra Lånefondet til Sekkemo Camping.   

   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 
Kvænangen kommune innvilger inntil 10 %, oppad begrenset til kr. 50 000,- i 
investeringstilskudd til Sekkemo Camping, til oppgraderings og standardhevingstiltak på 
anlegget. Det forutsettes at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende krav i plan- 



og bygningsloven. Søker må dokumentere minst kr. 89 000,- 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. 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.      

 

2) Kvænangen kommune innvilger kr. 250 000,- i lån fra Lånefondet til Sekkemo Camping.   

   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 9/18 Søknad om lån til båtmotor 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 



Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger kr. 250 000,- i lån fra Lånefondet til Roger Pedersen, 
organisasjonsnummer. 969 166 909. 

   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 månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Båten 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 

Kvænangen kommune innvilger kr. 250 000,- i lån fra Lånefondet til Roger Pedersen, 
organisasjonsnummer. 969 166 909. 

   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 månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Båten 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 10/18 Søknad om utsettelse av lån 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger kr. 192 200,- i lån fra Lånefondet til Grand Sebaste As , orgnr. 
991895604 , som refinansiering for lån med lånnummer 99189560404   

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-  og debotgebyr kr. 500,-, er beregnet i lånebeløpet.   

Nedbetalingsvilkår 

Løpetid 7 år. Lånet gis rente- og avdragsfritt i 5 år, og nedbetales på 2 år med eller månedlige    
avdrag. Lånet løper fra 01.10.2023. Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr.   termin. Rentesatsen for lån er p.t. 
5 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  

Sikkerhet 

Båten 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 

Kvænangen kommune innvilger kr. 192 200,- i lån fra Lånefondet til Grand Sebaste As , orgnr. 
991895604 , som refinansiering for lån med lånnummer 99189560404   

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-  og debotgebyr kr. 500,-, er beregnet i lånebeløpet.   

Nedbetalingsvilkår 

Løpetid 7 år. Lånet gis rente- og avdragsfritt i 5 år, og nedbetales på 2 år med eller månedlige    
avdrag. Lånet løper fra 01.10.2023. Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr.   termin. Rentesatsen for lån er p.t. 
5 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  



Sikkerhet 

Båten 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 11/18 Søknad om investeringsstøtte- Harald Kaasen jr. 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til kroner 30 300,- i 
investeringstilskudd til Harald Kaasen jr. Midlene skal brukes 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. 

 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen Kommune innvilger inntil 20 %, oppad begrenset til kroner 30 300,- i 
investeringstilskudd til Harald Kaasen jr. Midlene skal brukes 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 12/18 Søknad om næringslån - Spildra Landhandel AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger kr. 200 000,- i lån fra Lånefondet til Spildra Landhandel AS, 
orgnr. 915 587 348 

   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 månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Båten 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 

Kvænangen kommune innvilger kr. 200 000,- i lån fra Lånefondet til Spildra Landhandel AS, 
orgnr. 915 587 348 

   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 månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Båten 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  
 
 
 


