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Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter.  
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PS 21/20 Søknad om støtte til dekking av faste utgifter- Burfjord IL - ny 
behandling 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr 20 100,- i bagatellmessig støtte til Burfjord IL.  
Støtten er et bidrag til dekning av faste utgifter i perioden mars til juni 2020. Tildelingene belastes 
kto. 14722.411.325. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
  
Kvænangen kommune bevilger kr 20 100,- i bagatellmessig støtte til Burfjord IL.  
Støtten er et bidrag til dekning av faste utgifter i perioden mars til juni 2020. Tildelingene belastes 
kto. 14722.411.325. 
 



PS 22/20 Søknad om midler til kompetanseutvikling - Arktisk Geotek AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Jen Helge Jensen ble enstemmig erklært som inhabil til å behandle saken, jf. Forvaltningslovens 
§ 6, 2. ledd. 

  
Tilleggsforslag fra fondstyret:  
Fondstyret ønsker søkerne lykke til med kompetansehevinga. Fondsstyret ønsker gjerne at 
selskapet i framtida, i tillegg til forretningsadresse, også vil ha kontoradresse i Kvænangen.  

  
 Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 31 000,- i bagatellmessig støtte til Arktisk Geotek AS 
til kompetanseheving. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, kto. 14725.411.325.                      
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.  
Fondstyret ønsker søkerne lykke til med kompetansehevinga. Fondsstyret ønsker gjerne at 
selskapet i framtida, i tillegg til forretningsadresse, også vil ha kontoradresse i Kvænangen.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 31 000,- i bagatellmessig støtte til Arktisk Geotek AS 
til kompetanseheving. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, kto. 14725.411.325.                      
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.  
 
 
 

PS 23/20 Søknad om midler til investering - Installatør Bjørnar Eriksen AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 26 245,- i bagatellmessig støtte til Installatør Bjørnar 
Eriksen AS, til investering av innredning til bil og boreutstyr. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, kto. 14725.411.325.                      
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 inntil kr. 26 245,- i bagatellmessig støtte til Installatør Bjørnar 
Eriksen AS, til investering av innredning til bil og boreutstyr. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, kto. 14725.411.325.                      
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.  
 
 

PS 24/20 Søknad om tilskudd og lån til investeringer - Maler og tapetserer 
Holst As 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 100 000,- i bagatellmessig støtte til Maler og 

Byggtapetserer Holst AS, til investering av utstyr. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, kto. 14725.411.325.         

              
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. 

 



2. Kvænangen kommune innvilger kr. 81 000,- i lån fra Lånefondet til Maler og 
Byggtapetserer Holst AS. org nr. 912172090 

Det gis følgende betingelser til lånet:  

   Rentesats  
Rentesats for lån uten sikkerhet 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 5 år.  

Låntakers plikter 
Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom   
prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis.  

         Akseptfrist: 3 måneder 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
3. Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 100 000,- i bagatellmessig støtte til Maler og 

Byggtapetserer Holst AS, til investering av utstyr. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, kto. 14725.411.325.         

              
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. 

 

4. Kvænangen kommune innvilger kr. 81 000,- i lån fra Lånefondet til Maler og 
Byggtapetserer Holst AS. org nr. 912172090 

Det gis følgende betingelser til lånet:  

   Rentesats  
Rentesats for lån uten sikkerhet 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 5 år.  



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 25/20 Søknad om dekking av faste utgifter - Reinfjord Bygdelag - Ny 
behandling 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 6 700,- i bagatellmessig støtte til Reinfjord Bygdelag.  
Støtten er et bidrag til dekning av faste utgifter i perioden mars til juni 2020. Tildelingene belastes 
kto. 14722.411.325. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger kr. 6 700,- i bagatellmessig støtte til Reinfjord Bygdelag.  
Støtten er et bidrag til dekning av faste utgifter i perioden mars til juni 2020. Tildelingene belastes 
kto. 14722.411.325. 
 
 

PS 26/20 Søknad til midler til oppsetting av iglo - Isbreen Eiendom AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Ordfører Eirik Losnegaard Mevik ble enstemmig erklært som inhabil, jf. Forvaltningslovens § 6, 
2. ledd. 
Varaordfører Hanne Wiesener ledet møtet under behandling av saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 135 000,-  i bagatellmessig støtte til Isbreen Eiendom 
AS til oppsetting av iglo.  Det forutsettes at søknad om ferdigattest for tiltaket inngår i 
sluttrapporteringen, og legges frem før sluttoppgjøret prosjektet utbetales.   Beløpet belastes 
Kvænangen næringsfond kto. 14725.411.325.   
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 inntil kr. 135 000,-  i bagatellmessig støtte til Isbreen Eiendom 
AS til oppsetting av iglo.  Det forutsettes at søknad om ferdigattest for tiltaket inngår i 
sluttrapporteringen, og legges frem før sluttoppgjøret prosjektet utbetales.   Beløpet belastes 
Kvænangen næringsfond kto. 14725.411.325.   
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.  
 
 
 

PS 27/20 Søknad om midler til markedsføring - Kvænangen næringsforening 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 243 750,- i bagatellmessig støtte til Kvænangen 
Næringsforening, til gjennomføring av prosjektet «Attraktivitetsutvikling Kvænangen». Det 
forutsettes at prosjektet gjennomføres i samsvar med forelagt prosjektplan, og at lokale 
næringsaktører og tilbydere involveres i prosjektet. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 
kto. 14725.411.325.                      
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 inntil kr. 243 750,- i bagatellmessig støtte til Kvænangen 
Næringsforening, til gjennomføring av prosjektet «Attraktivitetsutvikling Kvænangen». Det 
forutsettes at prosjektet gjennomføres i samsvar med forelagt prosjektplan, og at lokale 
næringsaktører og tilbydere involveres i prosjektet. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 
kto. 14725.411.325.                      
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.  
 
 
 

PS 28/20 Søknad om midler til utbedringstiltak - Isbreen Eiendom AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 17.11.2020  
 

Behandling: 
Ordfører Eirik Losnegaard Mevik ble enstemmig erklært som inhabil, jf. Forvaltningslovens § 6, 
2. ledd. 
Varaordfører Hanne Wiesener ledet møtet under behandling av saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 74 100,- i bagatellmessig støtte til Isbreen Eiendom 
AS, til utbedringstiltak igloer. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond kto. 14725.411.325.                      
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 inntil kr. 74 100,- i bagatellmessig støtte til Isbreen Eiendom 
AS, til utbedringstiltak igloer. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond kto. 14725.411.325.                      
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.  
 
 
 


