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PS 19/20 Søknad om lån fra Kvænangen Lånefond - Karen Reiersen og Bjørn 
Harald Reiersen 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune gir lån fra Kvænangen Lånefond til Karen Reiersen og Bjørn Harald 
Reiersen til kjøp av til eiendom 35-6 og 35-9, og fraviker kravet i pkt. 1 i vedtekter for 
Kvænangen lånefond om at søker skal være en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. 
Dette begrunnes med at lånet skal brukes til kjøp av landsbrukseiendom som er 
konsesjonspliktig, og at eiendommen skal brukes til videreutvikling av deres næringsvirksomhet 
Navithytta AS.  Lånet gis som en del av en helhetlig finansieringspakke med Innovasjon Norge 
og/ eller privat bank. Kvænangen kommune kan godkjenne inntil 50 % maks kr. 1 500 000,- av 
finansieringsbehovet i lån fra Kvænangen Lånefond.  Kvænangen kommune forutsetter at 
inntekter fra salg av hyttetomter skal gå til nedbetaling av lån fra det Kommunale Lånefondet 
med inntil kr. 500 000,-. 
 
Det stilles krav om at det lages en driftsplan for eiendommene og at eierne får konsesjon på 
eiendommene. Lånesøknaden realitetsbehandles når disse vilkårene er innfridd. Lånesøknaden 
gis for øvrig innen rammen av vedtektene for Kvænangen Lånefond, og behandles i henhold til 
gjeldende vedtekter med hensyn på vilkår renter, løpetid og sikkerhet. Navithytta AS legges til 
grunn for vurdering av lånesøknaden.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune gir lån fra Kvænangen Lånefond til Karen Reiersen og Bjørn Harald 
Reiersen til kjøp av til eiendom 35-6 og 35-9, og fraviker kravet i pkt. 1 i vedtekter for 
Kvænangen lånefond om at søker skal være en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. 
Dette begrunnes med at lånet skal brukes til kjøp av landsbrukseiendom som er 
konsesjonspliktig, og at eiendommen skal brukes til videreutvikling av deres næringsvirksomhet 
Navithytta AS.  Lånet gis som en del av en helhetlig finansieringspakke med Innovasjon Norge 
og/ eller privat bank. Kvænangen kommune kan godkjenne inntil 50 % maks kr. 1 500 000,- av 
finansieringsbehovet i lån fra Kvænangen Lånefond.  Kvænangen kommune forutsetter at 



inntekter fra salg av hyttetomter skal gå til nedbetaling av lån fra det Kommunale Lånefondet 
med inntil kr. 500 000,-. 
 
Det stilles krav om at det lages en driftsplan for eiendommene og at eierne får konsesjon på 
eiendommene. Lånesøknaden realitetsbehandles når disse vilkårene er innfridd. Lånesøknaden 
gis for øvrig innen rammen av vedtektene for Kvænangen Lånefond, og behandles i henhold til 
gjeldende vedtekter med hensyn på vilkår renter, løpetid og sikkerhet. Navithytta AS legges til 
grunn for vurdering av lånesøknaden.  
 
 
 
 

PS 20/20 Søknad om støtte- Synatur - Ny behandling 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr.  11983,- i bagatellmessig støtte til Synatur – Synnøve 
Mathiassen fra Kvænangen kommunes fond for støtte til bedrifter og lag/foreninger pga korona-
situasjonen. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars- mai i 
2020. Støtten belastes kto. 14722. 411.325.                            
 
 
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr.  11983,- i bagatellmessig støtte til Synatur – Synnøve 
Mathiassen fra Kvænangen kommunes fond for støtte til bedrifter og lag/foreninger pga korona-
situasjonen. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden mars- mai i 
2020. Støtten belastes kto. 14722. 411.325.                            
 
 
Bagatellmessig støtte gis henhold til henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig 
støtte.  Før utbetaling av støtten, må støttemottaker sende skriftlig bekreftelse om eventuell 
annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt de to forutgående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår. 
 
 




