
 
Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Fondsstyret 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 03.12.2019 
Tidspunkt: 11:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burfjord 26.11.2019 
 
 
 
Eirik Losnegaard Mevik 
Ordfører 
 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalsignatur. 
 
 
 





                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 7/19 Søknad om næringslån- Bård Kaasen  2019/264 
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2019/264 -2 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 30.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Fondsstyret 03.12.2019 

 

Søknad om næringslån- B.A. Kaasen 

 
Henvisning til lovverk: 
 
Vedtekter for lån fra Kvænangen Lånefond (vedtatt i kommunestyret 02.05.2019, i sak 24/19) 

Vedlegg 

1 Søknad om næringslån- B.A. Kaasen 
2. Næringsoppgave 2018 – unntatt off.  
3. Næringsoppgave 2017- unntatt off.  
 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger kr. 65 000,- i lån fra Lånefondet til B.A. Kaasen , org.nr. 
993435198, til kjøp av hogstmaskin Valmet 901. 

Vilkår  

  Rentesats  

Rentesatsen for lån er p.t. 4 % 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 5 år.  

Sikkerhet 

Det tas i sikkerhet i maskin Valmet 901 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 
B. A. Kaasen, orgnr. 993435198 søker om kr. 65 000,- i næringslån til investering av brukt 
hogstmaskin, valmet 901. Han søker om 5 års eller 7 års nedbetalingstid, med 
vedhogstmaskinen som sikkerhet.  Han vil investere utstyr for uttak av virke på egen eiendom, 
og evt. leie ut til andre i kommunen. Han ønsker å bidra til et miljø rundt skogsdrift i 
kommunen, og videreutvikle denne næringen. Han skriver i søknaden at man på sikt vil kunne 
skape varige arbeidsplasser.  
 
Hogstmaskinen skal investeres høsten 2019, og prosjektet kommer i gang umiddelbart.  
 
Kostnadsplan 

Tittel 2019 
01.Hogstmaskin valmet 
901   100 000 
03.frakt,Opprigg maskin 
,service ,igangkjøring   56 000  
Sum kostnad 156 000 

 
Finansieringsplan 

Tittel 2019 
01.Lån fra næringsfond   65 000 
03.Egenkapital   71 000 
04.Eget arbeid   20 000  
Sum finansiering 156 000 

 
  
 

Vurdering 

Lånesøknad fra lånefondet behandles etter vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond.  

Søker B.A. Kaasen oppfyller kravet i pkt. 3 om at selskapet skal ha et norsk 
organisasjonsnummer, med forretningsadresse i Kvænangen. B. a Kaasen driver et 
enkeltmannsforetak med salg av stolper og gjerdematerialer. Virksomheten til B.a.Kaasen er en 
tilleggsnæring for eier Bård Kaasen, og arbeidsomfanget er under et årsverk og gjøres på deltid.  
I søknaden skriver han at han har tro på at driften vil kunne gi helårsvirksomhet på sikt med 
flere årsverk. I starten vil det vil virksomheten være begrenset, men han planlegger å utvide 
produksjonen.  Første steg i å realisere planene om å skape helårig arbeidsplass er å investere i 



hogstmaskin og ta uttak av virke på egen eiendom. Markedssituasjonen i regionen er imidlertid 
noe uoversiktlig i for tiden, da det har vært litt til og fra med etterspørsel av virke og 
tilbydere/entreprenører. I anlegget i Alta fyrer de ikke med skogsflis i Alta lenger. I Nordreisa 
har anlegget fått nye eiere, og det er usikkert om anlegget er i drift igjen, eller hva de tenker å 
fyre med. På kortsikt vil det alltid være noe etterspørsel både på vedvirke og litt på sagtømmer. 
På sikt så vil det alltid være gode perioder. 

B.A.Kaasen mål med investeringen er å utvide virksomheten og utnytte ressursene på sin egen 
eiendom. I vedtektenes pkt 1 understrekes det at formålet for lånefondet er å fremme innovasjon 
utvikling og vekst for Kvænangen. Den planlagte investeringen synes å ha et 
utviklingsperspektiv. Virksomheten er en tilleggsnæring, og fondsstyret må vurdere om det 
kvalifiserer til lån fra lånefondet. I Kvænangen er det liten andel privat næringsvirksomhet. 
Forskning viser at utvikling av allerede etablerte næringer gir størst effekt i økt sysselsetting.   

Regnskapet for B.A.Kaasen viser at de siste 3 årene har i gjennomsnitt hatt årsomsetning på 
over kr. 660 000,- . Selskapet har hatt størst omsetning i 2016 og 2018, og overskuddet i disse 
årene er positiv.  Gjeldsgraden i bedriften er på 4 %, og egenkapitalrentabiliteten er på 33 %.  
Selskapets soliditetsgrad er på 96 %. Den planlagte investeringer er beskjeden og binder opp lite 
kapital. Søker oppfyller kravene i vedtektenes pkt 3 om sunn økonomi, lønnsomhet og positiv 
egenkapital. 

 

Administrasjonssjefen understreker at det er positivt at noen investerer i skogsmaskin og mener 
at er absolutt muligheter å få til mer næringsvirksomhet på skogfronten i Kvænangen. 
Administrasjonssjefen anbefaler at det innvilges lån fra Lånefondet til B.A. Kaasen.  
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Prosjektnavn
Søknad om næringslån til overtakelse av Hogstmaskin

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
B.A.Kaasen

Kontaktperson:
Bård Kaasen

Adresse:
Burfjorddalen99

Postnr.:
9161

Poststed:
BURFJORD

Mobil:
91894992

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
Bkaasen@hotmail.com

Bankkonto:
47401340881

Organisasjonsnummer: 
993435198

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Enkeltmannsforetak  B.A.Kaasen etablert 2008, kombinasjonsdrift skog/avirkning, 
snøscooterutleie/naturopplevelser og prosjektering/levering gjerdemateriell for landbruk/reindrift

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Hogstmaskin for uttak av virke på egen eiendom som har ca 4500dekar produktiv skog,samt se på muligheter for

videre utvikling for utleie kjøring for hogst til andre da kvænangen PR idag ikke har et aktivt skogbruk, ønsker å 

påvirke til et miljø rundt skogsdrift på en ny rasjonell måte for å kunne videreføre denne næringen,som har lang 

historie og har vært drevet i generasjoner.

Har tro på at min drift vil kunne gi helårsarbeid på sikt med flere årsverk samt positive 

ringvirkninger også for andre

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Enkelmannsforetak , Bård A.Kaasen

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01.Hogstmaskin valmet 901   100 000
03.frakt,Opprigg maskin ,service ,igangkjøring   56 000

Sum kostnad 156 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Lån fra næringsfond   65 000
03.Egenkapital   71 000
04.Eget arbeid   20 000

Sum finansiering 156 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Tilskudd fra andre
Ingen

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

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger
Alle priser oppgitt er eks mva.

Det ønskes et lån mellom 5 og 7 år løpetid.

Det gis pant i maskin som har en markedsverdi på ca 200.000,-

Vedlagt siste års næringsoppgaver.

Geografi
1943-Kvænangen

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2017.pdf   239 169 12.09.2019
RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2018.pdf   238 674 12.09.2019
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