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PS 29/20 Søknad om midler til båt - Solheim villsau 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 25 000,- i bagatellmessig støtte til Solheim Villsau, til innkjøp 
av samlegjerde. Investering av båt er allerede gjennomført og kan ikke støttes med tilskudd fra 
næringsfondet. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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 

PS 30/20 Søknad om midler til tilrettelegging og markedsføring- Kvænangen 
næringsbygg AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 104 000,- i bagatellmessig støtte til Kvænangen 
Næringsbygg AS, til oppgradering av lokaler og markedsføring. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, 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 inntil kr. 104 000,- i bagatellmessig støtte til Kvænangen 
Næringsbygg AS, til oppgradering av lokaler og markedsføring. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, 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. 
 
 

 

PS 31/20 Søknad om lån fra lånefondet - Installatør Bjørnar Eriksen AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger kr 21 500,-  i lån fra Lånefondet til Installatør Bjørnar Eriksen 
AS. org nr. 998 642 728 

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 3 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 
 



Kvænangen kommune innvilger kr 21 500,-  i lån fra Lånefondet til Installatør Bjørnar Eriksen 
AS. org nr. 998 642 728 

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 3 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 32/20 Søknad om midler til bedriftsutvikling - Mawa plast AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 109 600,- i bagatellmessig støtte til Mawa Plast AS, til 
investering av utstyr. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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 inntil kr. 109 600,- i bagatellmessig støtte til Mawa Plast AS, til 
investering av utstyr. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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. 
 



 

PS 33/20 Søknad om midler til investeringer - BM Consult AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 34 755,- i bagatellmessig støtte til BM Consult AS, til 
tilrettelegging av lokaler til verksted.  Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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 
 

PS 34/20 Søknad om midler til investering- Navithytta AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 84 000,- i bagatellmessig støtte til Navithytta 

AS, til investering av utstyr. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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. 

 



2. Kvænangen kommune innvilger kr. 60 000,- i lån fra Lånefondet til Navithytta AS. org 
nr. 919197749 

Det gis følgende betingelser til lånet:  

   Rentesats  
Rentesats for lån uten sikkerhet er p.t. 6, 82 % 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. 84 000,- i bagatellmessig støtte til Navithytta 

AS, til investering av utstyr. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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. 

 

4. Kvænangen kommune innvilger kr. 60 000,- i lån fra Lånefondet til Navithytta AS. org 
nr. 919197749 

Det gis følgende betingelser til lånet:  

   Rentesats  
Rentesats for lån uten sikkerhet er p.t. 6, 82 % 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 35/20 Søknad om midler til produksjon av nytt produkt- Kvænangen 
gårdsprodukter AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr 75 000,- i bagatellmessig støtte til Kvænangen 
Gårdsprodukter AS til gjennomføring av testproduksjon av Reisasnabben. Beløpet belastes 
Kvænangen næringsfond, 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 inntil kr 75 000,- i bagatellmessig støtte til Kvænangen 
Gårdsprodukter AS til gjennomføring av testproduksjon av Reisasnabben. Beløpet belastes 
Kvænangen næringsfond, 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. 
 
 

PS 36/20 Søknad om midler til bedriftsutvikling - Mekonomen - Badderen 
Servicesenter AS - 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 



Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 150 000,- i bagatellmessig støtte til Badderen 
Servicesenter AS, til investeringer og oppgradering i verksted. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, 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 inntil kr. 150 000,- i bagatellmessig støtte til Badderen 
Servicesenter AS, til investeringer og oppgradering i verksted. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, 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. 
 
 
 

PS 37/20 Søknad om midler til investeringer- Aquamek AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 82 000,- i bagatellmessig støtte til Aquamek AS, til 
investering av utstyr.  Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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 inntil kr. 82 000,- i bagatellmessig støtte til Aquamek AS, til 
investering av utstyr.  Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 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.  
 
 
 

PS 38/20 Søknad om tilskudd til tilrettelegging og markedsføring- 
Sørstraumen Eiendom AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 40 000,- i bagatellmessig støtte til Sørstraumen 
Eiendom AS, til tilrettelegging og markedsføring. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 
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 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 40 000,- i bagatellmessig støtte til Sørstraumen 
Eiendom AS, til tilrettelegging og markedsføring. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, 
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 
 
 

PS 39/20 Søknad om midler til gründerkurs- Halti næringshage AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 



Behandling: 
Fondstyrets tilleggsforslag: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 12 500,- i bagatellmessig støtte til Halti 
Næringshage AS, til gjennomføring av gründerkurs. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, kto. 14722.411.325. Det forutsettes at gjennomføring av kurset samordnes 
med lokale kompetansetiltak i regi av Kvænangen næringsfabrikk AS og Kvænangen 
næringsforening. Det er en forutsetning for tilskuddet at kurset holdes i Kvænangen.  

 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslaget fra fondsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 12 500,- i bagatellmessig støtte til Halti Næringshage 
AS, til gjennomføring av grüderkurs. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, kto. 
14722.411.325.   Det forutsettes at gjennomføring av kurset samordnes med lokale 
kompetansetiltak i regi av Kvænangen næringsfabrikk AS og Kvænangen næringsfabrikk.       
              
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. 
 

Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 12 500,- i bagatellmessig støtte til Halti 
Næringshage AS, til gjennomføring av gründerkurs. Beløpet belastes Kvænangen 
næringsfond, kto. 14722.411.325. Det forutsettes at gjennomføring av kurset samordnes 
med lokale kompetansetiltak i regi av Kvænangen næringsfabrikk AS og Kvænangen 
næringsforening. Det er en forutsetning for tilskuddet at kurset holdes i Kvænangen.  

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger inntil kr. 12 500,- i bagatellmessig støtte til Halti Næringshage 
AS, til gjennomføring av grüderkurs. Beløpet belastes Kvænangen næringsfond, kto. 
14722.411.325.   Det forutsettes at gjennomføring av kurset samordnes med lokale 
kompetansetiltak i regi av Kvænangen næringsfabrikk AS og Kvænangen næringsfabrikk.       
              
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 40/20 Søknad om etablering av Arctic Suppliers - Arena Nord Troms 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Kvænangen kommune avslår søknaden fra ARENA Nord Troms om etablering av Arctic 
Suppliers 2020. Kvænangen kommune ønsker ikke å tilslutte en organisasjon og et nettverk som 
ikke representerer bedrifter i kommunen.  ARENA Nord Troms oppfordres å søke samarbeid 
med Kvænangen Næringsforening for videreutvikling av nettverket og rekruttering av 
medlemmer fra kommunen.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune avslår søknaden fra ARENA Nord Troms om etablering av Arctic 
Suppliers 2020. Kvænangen kommune ønsker ikke å tilslutte en organisasjon og et nettverk som 
ikke representerer bedrifter i kommunen.  ARENA Nord Troms oppfordres å søke samarbeid 
med Kvænangen Næringsforening for videreutvikling av nettverket og rekruttering av 
medlemmer fra kommunen.  
 
 

PS 41/20 Søknad om midler til dekning av faste utgifter - The Glacier - 
isbresenteret 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Eirik Losnegaard Mevik ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken. Varaordfører Hanne 
Wiesener ledet møtet i denne saken. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr.  73 400,- i bagatellmessig støtte til The Glacier - 
isbresenteret . Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 3. og 4. kvartal i 
2020. Støtten belastes kto. 14725. 325 411.                           
 
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.  73 400,- i bagatellmessig støtte til Isbreen The Glacier. . 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 3. og 4. kvartal i 2020. Støtten 
belastes kto. 14725. 325 411.                           
 
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 42/20 Tilskudd til lag og foreninger- kommunalt koronafond 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger følgende støtte til lag og foreninger:  
 
Alteidet idretts- og ungdomsforening  19 000,- 
Burfjord IL       32 300,- 
Reinfjord bygdelag        6 300,-  
Kvænangen skytterlag     14 300,- 
Stajord bygdelag       2 500,-  
 
Støtten er et bidrag til dekning av faste utgifter i perioden juli til desember 2020.  Tildelingene 
belastes kto. 14725.411.325 

 
Støtten tildeles i henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig støtte.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune bevilger følgende støtte til lag og foreninger:  
 
Alteidet idretts- og ungdomsforening  19 000,- 
Burfjord IL       32 300,- 
Reinfjord bygdelag        6 300,-  
Kvænangen skytterlag     14 300,- 
Stajord bygdelag       2 500,-  
 
Støtten er et bidrag til dekning av faste utgifter i perioden juli til desember 2020.  Tildelingene 
belastes kto. 14725.411.325 

 



Støtten tildeles i henhold til EØS statsstøttereglement og lov om offentlig støtte.  
 
 
 

PS 43/20 Søknad om midler til dekning av faste utgifter - Burfjord Travel 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 12 250 ,- i bagatellmessig støtte til Burfjord Travel, Mikkel 
Eivind Oskal . Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 3. og 4. kvartal i 
2020. Støtten belastes kto. 14725. 325 411.                           
 
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. 12 250 ,- i bagatellmessig støtte til Burfjord Travel, Mikkel 
Eivind Oskal . Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 3. og 4. kvartal i 
2020. Støtten belastes kto. 14725. 325 411.                           
 
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 44/20 Søknad om støtte til dekning av faste utgifter - Grand Sebaste AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr.  16 000,- i bagatellmessig støtte til Grand Sebaste Rederi AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 4. kvartal i 2020. Støtten belastes 
kto 14725. 325 411.                           
 
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.  16 000,- i bagatellmessig støtte til Grand Sebaste Rederi AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 4. kvartal i 2020. Støtten belastes 
kto 14725. 325 411.                           
 
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 45/20 Søknad om midler til dekning av faste utgifter - Spildra Landhandel 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr.  18 000,- i bagatellmessig støtte til Spildra Landhandel AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 3. og 4. kvartal i 2020. Støtten 
belastes kto 14725. 325 411.                           
 
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.  18 000,- i bagatellmessig støtte til Spildra Landhandel AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 3. og 4. kvartal i 2020. Støtten 
belastes kto 14725. 325 411.                           
 
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 46/20 Søknad om midler til dekning av faste utgifter - Spildra70north AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 21 500,- i bagatellmessig støtte til Spildra70north AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 4. kvartal i 2020. Støtten belastes 
kto 14725. 325 411.                           
 
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. 21 500,- i bagatellmessig støtte til Spildra70north AS. 
Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i 4. kvartal i 2020. Støtten belastes 
kto 14725. 325 411.                           
 
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 47/20 Søknad om midler til dekning av faste utgifter - Kvænangen 
Møteplass AS 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 15.12.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr.  22 500,- i bagatellmessig støtte til Møteplassen Kvænangen 
AS- Alteidet House. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden juli 
til desember i 2020. Støtten belastes kto. 14725. 325 411.                           
 
 
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.  22 500,- i bagatellmessig støtte til Møteplassen Kvænangen 
AS- Alteidet House. Støtten skal dekke deler av faste kostnader selskapet har hatt i perioden juli 
til desember i 2020. Støtten belastes kto. 14725. 325 411.                           
 
 
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.  
 
 
 


