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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -139 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 22.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

1/16 Næringsutvalg 02.03.2016 

 

Tilskudd til anskaffelse av kvote - Thor Helge Mikkelsen 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til anskaffelse av kvote 

2 Kjøpekontrakter 

3 Attest for skatt og merverdiavgift 

4 Årsregnskap for 2014 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Thor Helge Mikkelsen innvilges et tilskudd på kr 100 000. Det forutsettes at kjøpene i 

sin helhet gjennomføres og dokumenteres. 

 

2. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

3. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til søknad fra Thor Helge Mikkelsen med kjøpekontrakter, som viser ei investering på 

kr 850 000 til kjøp av tilleggsbåter (MK Snetind og MS Skarsol) og torskerettigheter til en verdi 

av kr 450 000. Mikkelsen framhever i søknaden sin at han leverer all fisk i Skjervøy kommune, 

og da han regner med lavere kvoter framover, ønsker han å sikre drifta med tilleggsfartøy med 

kvote. 

 

Anskaffelsen, på kr 850 000, tenkes finansiert ved et tilskudd fra utviklingsfondet på kr 200 000, 

egenkapital på kr 300 000 og lån på resterende 350 000. 
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Årsregnskap for 2014: 

Årsresultat:   733 353 

Egenkapital:   876 158 

Sum egenkapital og gjeld: 962 621 

 

Vurdering: 

Fiskerinæringa er én av hovedpilarene i næringslivet i Skjervøy, og både strategisk næringsplan 

og retningslinjene til utviklingsfondet framhever denne næringa som prioritert område. I 

henhold til tidligere søknader om tilleggsfartøy og kvote anbefaler rådmannen et tilskudd på kr 

100 000. 
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -3 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 22.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

2/16 Næringsutvalg 02.03.2016 

 

Tilskudd til kjøp av gjødselvogn 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Elin Einarsen innvilges et tilskudd på 20% av medgåtte kostnad til det omsøkte tiltaket. 

Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk kostnad ihht søknad. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 40 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Elin Einarsen driver jordbruk på Arnøya. Bedriften har til sammen 200 sauer (150 villsau og 50 

norsk hvit) fordelt på to ulike fjøs (Haugnes og Langfjord). I følge søker er det i løpet av høsten 

2015 investert i nytt produksjonsutstyr og det er kjøpt tilleggsfjøs og –jord. I tillegg til egne 

jorder, benyttes flere «leiejorder» i Arnøyhamn. For å kunne gjødsle også på leiejordene, har en 

sett behovet for å investere i ei gjødselvogn, som kan transportere store mengder uten søl under 

transport. 

 

Elin Einarsen søker utviklingsfondet om støtte på kr 75000. Dette utgjør vel 40 % av 

totalkostnaden, som er satt til kr 182 375. Egenkapitalen er kr 20 375. 

 

Det planlegges en utvidelse av drifta med ei halv stilling.  
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Vurdering: 

Tiltaket det søkes støtte til kommer inn under følgende prioriterte område i retningslinjene for 

utviklingsfondet: «Tiltak som styrker/utvikler primærnæringene og andre næringer som basis for 

bosetting i Skjervøy kommune». Kommunen har få som driver med jordbruk, og det er viktig at 

tiltak som bidrar til å forbedre drift støttes. Ved at jorder blir slått, opprettholdes 

kulturlandskapet og gjengroing forhindres. Når søknaden ikke støttes fullt ut, er det fordi tiltaket 

i større grad styrker allerede drift enn at det skapes nye arbeidsplasser. 
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: VPQ33T

Registrert dato: 05.01.2016 21:03:34

Virksomheten
Type virksomhet

jordbruk
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Drive jordbruk med sau 150 villsau og 50 norsk hvit. Kjøper tilbake kjøtt fra Nortura etter slakt  for videresalg. Når vi
får fjøsen i langfjorden "opp og gå" vurderer vi å utvide driften slik at det blir en halv stilling til.
Sønnen vår Andreas vurderer å etablere seg her og da tenker vi halv stilling her og halv hos Y.E.Anlegg og
Transport AS

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Elin Einarsen Haugnes 9192 Arnøyhamn 100 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

990358133
Foretak/lag/forening

Elin Einarsen
Adresse

Haugnes
Postnummer

9192
Poststed

ARNØYHAMN
Telefon

98471637
Telefaks

Bankkontonummer

47403005475

PS 2/16



Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Elin
Etternavn

Einarsen
Adresse

Haugnes
Postnummer

9192
Poststed

ARNØYHAMN
Mobiltelefon

98471637
Telefon arbeid

Telefon privat

98471637
E-post

haugnes.gaard@gmail.com
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Kjøp av Gaia Triton55 gjødselvogn
Prosjektets totale kostnader

182.375,-
Finansieringsplan
Egenkapital

20.375,-
Eget arbeid

0
Lån i bank

87.000,-
Tilskudd fra næringfond

75.000,-
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

0
Sum finansieringsplan

182.375,-

Andre opplysninger
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 3

Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

En liten beskrivelse av driften vår:
Vi flyttet fra Skjervøy til Arnøyhamn/Haugnes i 2006, bygget ut fjøsen på Haugnes i 2007 for ca 800.000,- Vi driver
med sau - 150 villsau og 50 norsk hvit i to forskjellige fjøs, en på Haugnes og en i Langfjord.
 I høst har vi modernisert og bygget om fjøsen på Haugnes  med bl.a nytt foringsanlegg totalkostnad påca
500.000,- Også har vi kjøpt fjøsen og jord i Langfjord.
Vi har flere leie jorder i Arnøyhamn i tillegg til de vi har i Langfjord og på Haugnes så vi har lang vei mellom
jordene, og vi ønsker å benytte gødsla/møkkra på alle jordene.
Vi vil derfor investere i ei gjødselvogn med god kapasitet og tett kasse  som vil redusere transport og unngå søl på
veien,noe som var et problem på de gamle vognene.
 Vi har i tillegg har vi investert i forskjellig utstyr , som traktor, rundballe utstyr og div. annet kostbart utstyr for å
kunne drive effektivt.
Vi har ogå planer om å utvide driften ytterligere.
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/72 -138 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 22.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

3/16 Næringsutvalg 02.03.2016 

 

Tilskudd til etablering av "Nordpremie AS" 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Næringsutvalget gjør slikt vedtak: 

1. Nordpremie AS v/ May Lene Isaksen innvilges et tilskudd på 15 % av medgåtte 

kostnader til det omsøkte tiltaket. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon av faktisk 

medgåtte kostnader i henhold til søknaden. 

 

2. Tilskuddet begrenses oppad til kr 100 000. 

 

3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato. 

 

4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

May Lene Isaksen planlegger ei bedriftsetablering basert på oppkjøp av konseptet Nordpremie, 

som til nå har vært ei avdeling innenfor Skjervøy ASVO. Det framgår av søknad at Skjervøy 

ASVO ikke lenger ønsker å videreføre premieavdelinga, og May Lene Isaksen er tilbudt å kjøpe 

den for kr 309 000. 

 

I tillegg til å kjøpe konsept med varelager og kundemasse, viser økonomiplanen at det 

forutsettes at kostnader til kontorrekvisita, møbler og produksjonsutstyr vil beløpe seg til kr 

160 000, innkjøp av firmabil kr 100 000 og oppdatering av varelager og hjemmeside til kr 

150 000. Sammen med aksjekjøp utgjør den totale investeringa kr 759 000. Det søkes om lån + 

tilskudd fra Innovasjon Norge på kr 519 000 og tilskudd fra utviklingsfondet på kr 200 000. 
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Vurdering: 

Det er positivt at May Lene Isaksen ønsker å etablere en «enkvinnesbedrift» som satser på å 

videreføre virksomheten til Nordpremie. Alternativet kunne vært nedleggelse av 

premiebutikken. Da søker også får opparbeidet kundemasse med på kjøpet, gjør dette 

oppstartsfasen lettere. At søkeren er en kvinnelig etablerer, teller også positivt sett ihht 

retningslinjene for utviklingsfondet.  
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Skjervøy kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/21 -4 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Cissel Samuelsen 

 Dato:                 22.02.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

4/16 Næringsutvalg 02.03.2016 

 

Forlengelse av gyldighet i N-sak 13/15: Tilskudd til etablering av 

serveringsstedet "På hjørnet AS" 

Henvisning til lovverk: 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknaden fra Vidar Brox Antonsen (regnskapsfører for «På hjørnet AS») om utvidelse av frist 

for å få utbetalt tilskudd innvilges. Ny frist settes til 1. 4.16. 

 

 

 

 

Saksopplysninger: 

I forbindelse med etablering av serveringssted ble det i næringsutvalget 1.6.15 vedtatt et tilskudd 

på  20 % av medgåtte kostnader til tiltaket – maksimalt kr 50 000. I søknaden fra Brox Antonsen 

vises det til stort arbeidspress i oppstartsfasen. I tillegg har det tatt lenger tid før en hadde full 

oversikt over totalkostnader i forbindelse med etableringa.  

 

Vurdering: 

Det anbefales at næringsutvalget stiller seg positiv til en utvidelse av frist for utbetaling av 

tilskudd. 
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