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Innvilga søknad om tilskudd til skogsvegbygging - Aitegalluveien - Kåfjord
kommune.
Viser til søknad om tilskudd til skogsvegbygging mottatt den 28.01.2020.
Innvilga tilskudd
Med hjemmel i § 5 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket innvilges det
tilskudd til bygging av dette veganlegget med inntil kr 106.575, -.
Tilskuddet ytes med inntil 70 % av godkjente kostnader av skogbruksandel.
Søknads data:
År:
Søknad:
Vegklasse:
Nyanlegg:
Ombygging:
Bru:

2020
5428 – 2020/001
8
1000 meter

Skogbruksandel:

100%

Kommune:
Vegnavn:
Kostnad nyanlegg:
Kostnad ombygging:
Kostnad bru:
Totalkostnad:
Skogbruksandel:

Kåfjord
Aitegalluveien
Kr 152.250, -

Kr 152.250, Kr 152.250, -

Rettslig grunnlag
Søknad om tilskudd til skogsvegbygging behandles etter forskrift om tilskudd til nærings- og
miljøtiltak i skogbruket (Forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket) (FOR 2004-02-04-447), og
overordna retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til bygging av skogsveger
(fastsatt av Kåfjord kommune den 13.02.2020).
Vurdering
Søknaden gjelder tilskudd til nyanlegg av 1000 meter traktorveg i vegklasse 8. Veganlegget er
godkjent for bygging av Kåfjord kommune i vedtak datert den 13.12.2019 ihht. forskrift om
planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Poastačujuhus/Postadresse:
Postboks 74, 9148 Olderdalen

Fitnančujuhus/Besøksadresse:
Øverveien 2, 9146 Olderdalen

E-poasta/E-post:
postmottak@kafjord.kommune.no

Interneahtta/Internett:
www.kafjord.kommune.no

Telefovdna/Telefon Sentralbord:
77 71 92 00

Báŋkokontu/Bankkonto:
4785 07 00024
Organisašuvdnanr/Org.nr:

940 363 586

I henhold til § 7 i naturmangfoldloven skal prinsippene i §§8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder tildeling av tilskudd.
Viser til vedtak om bygging av vei etter landbruksveiforskriften/plan- og bygningsloven,
og de vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 som er gjort der. Vi mener disse
vurderingene er tilstrekkelige for vår behandling av denne tilskuddssøknaden.
Søknaden er vurdert som tilskudds berettiget.
Vilkår
 Frist for gjennomføring av tiltaket er innen 3 år. Fristen kan forlenges etter søknad, men ikke
ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget, jf § 3 i forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.
 Før anleggsarbeidet settes i gang skal det foreligge en byggeplan som kommunen har
godkjent, jf § 5 i forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.
 Vegen skal bygges i samsvar med gjeldende” Normaler for landbruksveier med
byggebeskrivelse”, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, jf § 5 i forskrift om
miljøtiltak mv. i skogbruket.
 Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd, jf § 5
i forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.
 Tilsatte knyttet til offentlige landbruks- og miljøvernmyndigheter har, når de er på
tjenestereiser i de områder veien betjener, rett til avgiftsfri bruk av veier som har fått tilskudd,
jf § 5 i forskrift om miljøtiltak mv. i skogbruket.
 Det settes vilkår om hogst av til sammen 4500 fm³ skogsvirke jf § 3 i forskrift om miljøtiltak
mv. i skogbruket og underskrevet søknad. Forpliktelsene påløper fra og med 01.01.2021.
Hogd volum for salg skal meldes inn til virkesdatabasen. Vi minner om at det er meldeplikt
til kommunen for hogst av virke for salg.
Utbetaling
Kommunen skal godkjenne kostnader og utført arbeid før utbetaling av tilskudd.
Innvilget tilskudd kan utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når tiltaket har
fått godkjent sluttregnskapet av kommunen. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av
godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket utføres. Minst 10 % av tilskuddet holdes
tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent.
Ved utbetaling skal skjema LDIR-904B brukes. Utgifter dokumenteres med bilag. Eget arbeid
dokumenteres med timelister. Instruks for revisjon av regnskap for skogsveianlegg finnes på
skjema LDIR-904B.
Kontroll
Kommunen har ansvar for oppfølging av veganlegget gjennom anleggsperioden.
Det tas forbehold om at kommunen, Fylkesmannen eller Riksrevisjonen kan kreve nødvendige
opplysninger og kontrollere at tilskuddsmidlene er brukt i tråd med forutsetningene, jf § 12 i
forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Kommunen skal i nødvendig utstrekning kontrollere at tiltaket er gjennomført i tråd med
forutsetningene. Kommunen skal slutt godkjenne veganlegget med eget skjema (SLF-913B) for
resultatkontroll ved sluttutbetaling.
Omgjøring av vedtak
Vedtak om innvilget tilskudd kan omgjøres og utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom
det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av tilskuddet, jf. §
13 i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
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Klage
Vedtaket kan påklages til kommunen etter bestemmelsene i kap. VI i forvaltningsloven.
Klagefristen er 3 uker fra den dagen brevet ble mottatt hos påført adressat. Klagen skal sendes
skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Som part i saken er det rett til innsyn i
sakens dokumenter. Klage sendes til kommunen. Klageinstans er Fylkesmannen. Vedlagt er mer
informasjon om klageadgang.
Informasjon
Dersom det skulle være spørsmål er det bare å ta kontakt med saksbehandler.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Elisabeth Torstad
Skogbrukssjef
Tlf.: 40028515
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga /
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Jus háliidat makkárge oktavuođa ossodagain dán áššis, de čujut áššenummárii / Ved all kontakt med
avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/209-13

Vedlegg
1 Klageskjema.
Kopi:
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK

Postboks 700

9815

VADSØ
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Statens fellesblankett

Fjern utfylling

 Avsender (forvaltningsorganets stempel)

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

 Dato
 Klageinstans

 Mottaker (navn og adresse)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.
Klagerett
Hvem kan De klage til?
Klagefrist

Rett til å kreve begrunnelse

Innholdet i klagen

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve
veiledning
Kostnader ved klagesaken

De har rett til å klage over vedtaket.
Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk . Hvis vi ikke
tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk .
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette
brevet.
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.
Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.
De må presisere
− hvilket vedtak De klager over
− årsaken til at De klager
− den eller de endringer som De ønsker
− eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.
Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klagen er avgjort.
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med
oss, jf. rubrikk . De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen
eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt
endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk ) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.
Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere
bringe saken inn for Sivilombudsmannen.








Klage til
Sivilombudsmannen

Særlige opplysninger
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GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Arkivsaksnr.:

2020/130 -9

Arkiv:

033

Saksbehandler: Ann Karin Pedersen
Dato:

24.09.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
35/20

Utvalgsnavn
Formannskap - Næringssaker

Møtedato
05.10.2020

Delegerte saker Formannskap næring - august-september 2020
Henvisning til lovverk:

Kommunedirektørens innstilling:
Delegerte vedtak tas til orientering.

Saksopplysninger:

FSNÆR -DEL 17/20 DS 08.09.2020 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiensom GBnr
28/1. 6528/2020 J Birger Olsen
Vedtak
Maja Emilie Monsen, Løkvollveien 80, 9144 Samuelsberg, innvilges konsesjon for erverv av
gnr. 28 bnr. 1 og 12, jfr. konsesjonslovens §§ 9 og 21.
Jfr. jordlovens § 8 skal alt jordbruksareal høstes. Hvis søker ikke driver jordbruksarealet selv,
skal det ikke motsettes hvis aktivt foretak i området vil høste jordbruksarealet (inngås 10 års
jordleieavtale).
Utmarksgjerder med gjerdeplikt skal vedlikeholdes. Gjeldende lover og forskrifter skal følges.
Kjøpesum er akseptabel. Formålet med ervervet er bosetting og drift av eiendommen.
Overtakelse av eiendommen vil ikke påføre naturmiljøet eller området noen kjente ulemper,
siden eiendommen videreføres som tidligere.
FSNÆR -DEL 18/20 - UTGÅTT

FSNÆR-DEL 19/20 DS 23.09.2020 Klage på feil regeltolking i saksbehandling - SMIL-midler
7009/2020 J Birger Olsen.
Vedtak
Avvisningsvedtak opprettholdes, sak 136944 i Agros.
Odd Gaare har ikke kommet inn med nye momenter i saken, som skulle tilsi endring av vedtak.

Vurdering:

GÁIVUONA SUOHKAN
KÅFJORD KOMMUNE
KAIVUONON KOMUUNI

Arkivsaksnr.:

2015/1132 -94

Arkiv:

242

Saksbehandler: Jens Kristian Nilsen
Dato:

23.09.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
36/20

Utvalgsnavn
Formannskap - Næringssaker

Møtedato
05.10.2020

Innretning - Ekstraordinære midler Kommunalt næringsfond
Henvisning til lovverk:
- Statsstøttereglementet
- Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene
Vedlegg
2
Kåfjord kommune - Avtale 2020
3
1. Tildelingsbrev Kommunalt næringsfond 2020
4
2. Brev fra KMD om Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post
61
5
3. Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond covid 19
6
4. Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond - Tilskudd til Troms og Finnmark
fylkeskommune - 74,4 millioner kroner
7
5. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 - kommunale
næringsfond (KNF), jr. Prop. 127 S (2019-2020 (gjeldende fra juni 2020)

Kommunedirektørens innstilling:
1. Det settes av 400.000 til inndekning av de utbetalingene som allerede har blitt utbetalt og
innvilget til corona-relatert bedriftsutvikling og til Visit Lyngenfjords ekstraordinære
innsats for reiselivet under corona-perioden.
2. Det settes av kr. 600.000 til utviklingsprosjekter for å skape muligheter for nye
arbeidsplasser i Kåfjord. Prosjektene eies av Kåfjord kommune og prosjektledelse kan
leies inn.
3. Det settes av kr. 700.000 i støtte til bedrifter som har gode planer for bedriftsutvikling
med økt antall arbeidsplasser som måltall for innsats.
4. Støtten til bedriftene legges ut som søkbare midler gjennom regionalforvaltning.no med
en egen søkeordning. Saksbehandling gjennomføres som for øvrige næringsfondsmidler
og bygger på de eksiterende retningslinjene. Saksbehandlerne gis mulighet til å bruke

skjønn for å bedømme om støtten kan innvilges som en del av tiltak for å motvirke
corona-effekten på arbeidsmarkedet.

Saksopplysninger:
Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer
209/2020 at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop.
127 S (2019-2020) skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert
fordelingsnøkkel.
Midlene tildeles fra kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling,
øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er
hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og forvaltes i tråd med ny,
midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet.
Kåfjord kommunes andel av disse midlene er kr. 1.700.000 og utbetales innen februar 2021.
Ordningen bygger på statsstøtteregulativet og Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.
Det følger en midlertidig forskrift aktualisert av Covid-19-situasjonen med midlene. Der kan vi
blant annet lese:
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes
en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
a) i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på
lokale utfordringer, behov og potensial
b) i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c) hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Og videre om måloppnåelse:
Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra
a) utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
Det ligger også i forskriften at kommunen kan sette bort forvaltningen av midlene:
Delegering av forvalteransvar Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til
Innovasjon Norge og regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet
til private rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal
kontraktsfestes.
Fullstendig forskrift vedlagt.

Kåfjord kommune har allerede brukt ca 700.000 på tiltak for bedriftene som følge av Covid-19situasjonen. De midlene som allerede er delt ut kan en dele i 4 typer:
1.
2.
3.
4.

Støtte til omstilling og utvikling
Støtte til bedrifter via en næringsaktør – i vår tilfelle til Visit Lyngenfjord
Støtte til dekning av driftskostnader
Støtte til lag og foreninger

Av disse 4 typene tilskudd er det kun type 1 og 2 som vil falle inn under gyldige tilskudd ihht.
statsstøtteregelverket og forskriften som følger. De vil kunne dekkes av de ekstraordinære
midlene fra staten. Støtte til driftskostnader og til lag og foreninger bryter med regelverket og
må hentes fra kommunens egne midler, i vårt tilfelle næringsfondet (kraftfondet).
Vurdering:
Disse midlene gir Kåfjord kommune handlingsrom til å realisere muligheter for konkrete
prosjekter slike som ny bruk av det gamle helsesenteret og av den nedlagte skolen i Trollvik.
Målet med slik arbeid er å skape aktivitet og arbeidsplasser.
Statens tilskudd gir også corona-rammede bedrifter i Kåfjord muligheter til å omstille og utvikle
seg. Her må målene være økte antall arbeidsplasser og utvikling av driften mot nye
markedsmuligheter.

Fra: Bjørg Sabbasen (bjorg.sabbasen@tffk.no)
Sendt: 04.07.2020 16:52:13
Til: Post Kafjord
Kopi:
Emne: Ekstraordinære midler Kommunalt næringsfond
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Avtale
Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 mellom
Kåfjord kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilsagn nr. TFFK2020-113
Generelt
Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer
xx/2020 at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S
(2019-2020) skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert fordelingsnøkkel.
Kåfjord kommune
tildeles kommunalt næringsfond for 2020 på kr 1.700.000,Midlene tildeles fra kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til
kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy
arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og det er en klar forventning at midlene raskt gjøres
tilgjengelig for næringslivet. Midlene forvaltes i tråd med Midlertidig forskrift om tilskudd til
kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet, fastsatt av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127
S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende
næringsutvikling. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde
for ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene). Kommunen forplikter å sette seg inn i forskrifter og kriterier for tildeling av
midler fra denne posten.
Det stilles krav om at midlene skal brukes i samsvar med gjeldende planer/strategier for
næringsutvikling vedtatt av kommunen. Kommunens planer/strategier og retningslinjer for bruk av
tilskuddsmidler skal være i tråd med både de nasjonale og regionalpolitiske mål og strategier. Det
vises her til oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) datert 22.juni
2020, midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 datert 1.juli 2020, samt
Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond (KNF), jf.
Prop. 127 S (2019-2020 (gjeldende fra juni 2020), som oversendes som vedlegg til dette brevet.
Det bes om en oversikt på gjeldende planverk som kommunen legger til grunn ved bruk av det
kommunale næringsfondet. Dersom planverket ikke er oppdatert, ber vi om å få en tidsplan/status
på prosess i forbindelse med nye planer/strategier for næringsutvikling i kommunen.
Mål og tildelingskriterier
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19.
Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for
og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre

næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av
koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal
vektlegges.
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og nettverk til
bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det skal være dialog mellom fylkeskommunene,
kommunene og Innovasjon Norge, også om regelverket for offentlig støtte.
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter
reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under det alminnelige
gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte støttekategorier eller
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende informasjon om
gruppemeldingen.
Tildelingskriterier
Troms og Finnmark fylkeskommune fordeler midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen prioriterer
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av
virusutbruddet. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av reiselivsdestinasjoner, er
det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks. destinasjonsselskapene.
Prioriteringene bygger på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets
utfordringer og behov, og har prioritert kommunestørrelse, arbeidsledighet og særlig
reiselivsavhengige kommuner for å gi en god målretting av innsatsen.
Kriteriene for måloppnåelse er:



utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro til et foretak over en flytende
treårsperiode. Alternativt kan tilskudd gis i hht. departementets melding til ESA under det
alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at følgende formål
kan støttes:

Midlertidig forskrift
Departementet har utarbeidet en midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og søkerne å
orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften er vedlagt denne avtalen, og vil også
publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet
investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807).

Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i
fylkeskommunene og kommunene.
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og rapportering.
Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet og Troms og Finnmark
fylkeskommune oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er
spesielt viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og et
redigerbart søknadsskjema.
Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale næringsfond, må kommunene påse at
følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i bedriften, start og sluttdato for
tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere.
Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet. Det er utarbeidet egne forenklede
rapporteringskategorier, se vedlegg 4 til denne avtalen. Registreringene er nødvendige for at
departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til Stortinget.
Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen:
• Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 Rammetildelinger.
• Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer senest 1. februar
det påfølgende år i regionalforvaltning.no.
• Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter).
• Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter.
• All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.
• Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor.
• Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer stedbundet
prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.
• Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.
Ytterligere krav og veileder til aktivitetsrapportering, ligger som vedlegg 4 i dette brevet (vedlegg 2 i
oppdragsbrevet fra KMD). Dersom kommunene ikke rapporterer bruken av midlene innen tidsfristen,
vil fylkeskommunen kunne tilbakeholde utbetaling av eventuelle midler for 2020.
Troms og Finnmark fylkeskommune vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så
raskt som mulig etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor.
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021.

Utbetaling
Tilskuddet til kommunalt næringsfond for 2020 utbetales så snart som mulig etter at
fylkeskommunen har mottatt signert akseptskjema.
Dersom fylkeskommunen ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen 1. februar 2021 faller
tilsagnet bort.

Følgende dokumenter vedlegges og inngår som en del av denne avtalen:
1. Brev fra KMD om Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61
2. Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet
- Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av
Stortingets budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553,
post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling.
3. Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Troms og Finnmark
fylkeskommune - 74,4 millioner kroner
4. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 – kommunale næringsfond
(KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020 (gjeldende fra juni 2020)
5. Kopi av gruppemeldt ordning til ESA
6. Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond
7. Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond

Begge partene beholder hvert sitt eksemplar av avtalen.

For Troms og Finnmark fylkeskommune

For Kåfjord kommune

Tromsø, den 3. juli 2020

………………….., den ……….…..

_______________________
Fungerende næringssjef

___________________________
Ordfører

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.

Deres ref.

Vår ref.
20/05613-25

Saksbehandler
Bjørg Sabbasen

Dato
03.07.2020

Tildeling av kommunalt næringsfond 2020
Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådet vedtok i møte den 3. juli 2020 i sak nummer 209/2020
at midlene tildelt fylkeskommunen som del av krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020)
skal fordeles med påfyll til kommunalt næringsfond i hht. etablert fordelingsnøkkel. Vedlagt sendes
avtale angående påfyll av kommunalt næringsfond.
Midlene tildeles fra kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til
kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy
arbeidsledighet som følge av virusutbruddet, og forvaltes i tråd med ny, midlertidig forskrift om tilskudd
til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distriktsog regionalpolitiske virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om
Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene).
Avtalen underskrives av ordfører, og returneres Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815
Vadsø. Underskrevet avtale kan også sendes elektronisk til postmottak@tffk.no.

Med hilsen
Gunnar Davidsson
fungerende næringssjef
Marit Magelssen Vambheim
konst. ass. næringssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Vedlegg:
1. Avtale til underskrift
2. Brev fra KMD om Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61
3. Midlertidig forskr. om tilsk. til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet - Fastsatt av
Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

Besøksadresse

77 75 50 00

922420866

E-post
postmottak@tffk.no

Tffk.no

KMD 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets budsj.vedtak, kap. 553, post 61 Mobilisering og
kvalifiserende næringsutvikling.
4. Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond - tilskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune - 74,4
millioner kroner
5. Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post 61 - kommunale næringsfond (KNF), jf.
Prop. 127 S (2019-2020) (gjeldende fra juni 2020)
6. Kopi av gruppemeldt ordning til ESA
7. Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond
8. Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond
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Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oppdragsbrev til fylkeskommunene av
22. juni 2020. Oppdragsbrevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende
og kvalifiserende næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond.
Informasjon om ny, midlertidig forskrift for ordningen
Som tidligere varslet, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en
midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet,
se vedlegg. Denne vil i løpet av kort tid publiseres på Lovdata.
I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for
ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene).
Informasjon om reglene for offentlig støtte
Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. For å avklare om støtten
faller inn under dette regelverket, må støttegiver først vurdere tiltaket ut fra seks spørsmål.
Disse spørsmålene er listet opp i veilederen for offentlig støtte kap 1.3. (se nedenfor)
Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte med inntil 200 000 euro1 til et foretak over en
flytende treårsperiode. Altenativt kan tilskudd gis ihht. departementets melding til ESA under
det alminnelige gruppeunntaket (GBER), se vedlegg. Av gruppemeldingen fremgår det at
følgende formål kan støttes:

1

Dette er begrenset til 100 000 euro for veitransportsektoren.
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Tabell 1 - Oversikt over formål som kan støttet ihht. departementets melding til ESA
Støtteberettigede kostnader
GBER artikkel2
Regional investeringsstøtte
Art. 14
Investeringsstøtte til SMBer
Art. 17
Støtte til rådgivningstjenester i SMBer
Art. 18
Støtte til SMBers deltaking på messer
Art. 19
Støtte til nyetablerte foretak (etableringsstøtte)
Art. 22

Dersom kommunene tildeler regionalstøtte etter art. 14 i GBER, gjelder forskriften for det
distriktspolitiske virkeområdet ( (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807 Forskrift om virkeområdet
for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte).
Støttegiver er ansvarlig for at støtten gis ihht. regelverket og meldt ordning. Vi viser til
Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for informasjon om regelverket. Vi viser særlig
til:
- Informasjon om bagatellmessig støtte
- Veileder for offentlig støtte. Se særlig kap. 1.3 og 15 om vilkår for at noe er offentlig
støtte, kap. 16 om tildeling av lave støttebeløp (bagatellmessig støtte), kap. 17 om
gruppeunntaket, kap. 22.2 om rapportering og kap 23.6 om tilbakebetaling av offentlig
støtte.
- Norsk oversettelse av forordningen om det alminnelige gruppeunntaket (uoffisiell
oversettelse)
Departementet vil presisere viktigheten av at midlene når ut til bedriftene så raskt som mulig
etter at midlene er tildelt kommunene, gitt situasjonen næringslivet nå står ovenfor.
Vi ber om at fylkeskommunene gjør innholdet i dette brevet kjent for kommunene.

Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellinor Kristiansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Innovasjon Norge Hovedkontoret
SIVA - Selskapet for industrivekst SF
Vedlegg:
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid 19-utbruddet
Kopi av gruppemeldt ordning til ESA
Følgenotat til gruppemeldingen for kommunale næringsfond
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Se nærmere omtale av hva som kan støttes i de aktuelle artikler i gruppeunntaket.
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Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av
covid-19-utbruddet
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30. juni 2020 til oppfølging av Stortingets
budsjettvedtak, jf. Prop. 127 S (2019-2020) og Innst. 360 S (2019-2020), kap. 553, post 61 Mobiliserende og
kvalifiserende næringsutvikling.

§ 1 Formål
Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.
Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og
verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
§ 2 Hvem og hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør
menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.
Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.
I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på
a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert
på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede
tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i
tillegg.

§ 3 Tilskuddets størrelse
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av
prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.
Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for
bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter
reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte
opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.
§ 4 Utbetaling av tilskuddene
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis.Tilskuddet kan likevel delvis utbetales
etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av
tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av
tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets
distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og
tredje ledd gjelder i tillegg.

§ 5 Øvrige regler fra forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som skal gjelde
Følgende paragrafer i forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene gjelder:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

§ 3 Kunngjøring ved utlysning av tilskuddsmidlene
§ 4 Krav til en søknad om tilskudd, med unntak av andre ledd bokstav g, i, j og k
§ 5 Søknadsbehandlingen og forholdet til forvaltningsloven
§ 7 Adgangen til å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt. Evaluering
§ 8 Redusering og stans i utbetaling av tilskuddsmidler. Krav om tilbakebetaling
§ 9 Krav til tilskuddsmottakers rapportering
§ 23 Krav til forvalters tilsyn med tilskuddsmidlene
§ 24 Konsekvenser ved feil forvaltning og feil bruk av tilskuddsmidlene
§ 26 Oppfølging og rapportering for forvaltere

§ 6 Vurdering av måloppnåelsen
Kommunen skal vurdere måloppnåelse ut fra
a. utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
§ 7 Delegering av forvalteransvar
Kommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til Innovasjon Norge og
regionråd. Kommunene kan unntaksvis delegeres forvaltningsmyndighet til private
rettssubjekter. Delegeringen av myndighet og delegeringens omfang skal
kontraktsfestes.
Tilskuddspostens mål og kriterier gjelder også ved delegering.
Kommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for
tilskuddsbevilgning som de har delegert til andre å forvalte og for at forvaltningen
oppfyller forskriften her. Kommunene skal også fastsette reaksjoner for feil forvaltning og
eller feil bruk av midlene av forvalter.
§ 8 Dispensasjon
Departementet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskriften.
§ 9 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 VADSØ

Deres ref

Vår ref

Dato

19/50-28

22. juni 2020

Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond – tilskudd til Troms og
Finnmark fylkeskommune - 74,4 millioner kroner
Tilsagnsnr: 510 020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til krisepakke – fase 3 for 2020 jf.
Prop. 127 S (2019-2020). KMD følger med dette opp budsjettvedtaket fra Stortinget 19. juni.
Oppdraget kommer i tillegg til oppdragsbrev av 6. januar 2020.
Brevet omfatter et nytt tilskudd på kap. 553, post 61 Mobiliserende og kvalifiserende
næringsutvikling, øremerket til kommunale næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til
kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av virusutbruddet.
Departementet tildeler midlene uten krav om tilbakebetaling jf. romertallsvedtak XI Innst. 16
S (2019-2020). Vedlegg 1 viser fylkesfordelingen av rammen på 600 millioner kroner.
Departementet vil utbetale midlene så snart som mulig til samme kontonummer som øvrige
midler på kap. 553, post 61.
Bevilgningen til Troms og Finnmark fylkeskommune er 74,4 millioner kroner. Tilskuddet skal
gå uavkortet videre til kommunene, og senest 14 dager etter dette brevet er mottatt.
Fylkeskommunene må ovenfor kommunene være tydelig på at midlene raskt må gjøres
tilgjengelig for næringslivet.
Mål og tildelingskriterier
Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av
covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet,
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sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er
landsdekkende.
Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som
tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet
støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke
negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping
og økonomisk aktivitet skal vektlegges.
Innovasjon Norge har i større grad enn kommunene et apparat som tilbyr kompetanse og
nettverk til bedrifter med et nasjonalt og internasjonalt marked. Det er viktig at
fylkeskommunene bidrar til en god arbeidsdeling mellom kommunene og Innovasjon Norge.
Det må være dialog mellom fylkeskommunene, kommunene og Innovasjon Norge, også om
regelverket for offentlig støtte.
Kriteriene for måloppnåelse er a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser og b)
utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.
Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis
etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil også melde inn ordningen under
det alminnelige gruppeunntaket, og kommunene kan da tildele støtte i tråd med innmeldte
støttekategorier eller etter reglene for bagatellmessig støtte. Departementet vil ettersende
informasjon om gruppemeldingen.
Tildelingskriterier
Fylkeskommunene skal fordele midlene til kommuner i sitt fylke. Fordelingen skal prioritere
kommuner som er, eller står i umiddelbar fare for å bli, særlig hardt rammet som følge av
virusutbruddet. Det kan eksempelvis være vintersportssteder hvor store deler av næringslivet
har fått sterkt redusert omsetning på grunn av virusutbruddet, og reiselivsavhengige
kommuner. Dersom kommunene ønsker å benytte midler til utvikling av
reiselivsdestinasjoner, er det viktig å benytte eksisterende strukturer, f.eks.
destinasjonsselskapene.
Prioriteringene skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og
næringslivets utfordringer og behov. Dette for å gi en god målretting av innsatsen.
Fylkeskommunen kan utøve skjønn i tildeling av midlene. Midlene kan tildeles
interkommunale næringsfond etter avtale mellom fylkeskommunen og kommunene.
Midlertidig forskrift
Departementet vil utarbeide midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som
følge av covid 19-utbruddet. I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler gjelde for tildelingen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunalog moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av
fylkeskommunene). Forskriften skal gjøre det lettere for kommunene, som forvaltere, og
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søkerne å orientere seg om hvilke regler som gjelder. Forskriften ettersendes
fylkeskommunene i begynnelsen av juli.
Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i
fylkeskommunene og kommunene.
Det er gjennomført et høringsmøte med fylkeskommunene, Innovasjon Norge og Siva.
Forskriften vil publiseres på lovdata.no. I tillegg gjelder Forskrift om virkeområdet for
distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte (jf. Lovdata FOR-2014-06-17-807).
Nærmere om fylkesfordelingen og fordelingsmodellen
Fordelingsmodellen er utformet med en distriktsdel og en landsdekkende del. Distriktsdelen
fordeles til fylkeskommunene etter antall innbyggere innenfor virkeområdet for distriktsrettet
investeringsstøtte, med høyere vekting av kommuner som skårer lavt på distriktsindeksen. I
tillegg er det en ekstra vekting på 25 pst. per innbygger i tiltakssonen (Finnmark og NordTroms) og en høyere vekting av kommuner etter andel sysselsatte innen reiseliv og turisme.
Midlene fordeles 50/50-mellom distriktsdelen og den landsdekkende delen. Den
landsdekkende delen fordeles ved at 40 pst. fordeles likt mellom fylkeskommunene. De
resterende 60 pst. av den landsdekkende delen, fordeles etter folketall og andel
arbeidsledige (NAV-tall per mai 2020).
Rapportering og registrering av rammer og tilsagn
Den økonomiske rammen som tildeles den enkelte kommune fra fylkeskommunen, skal
legges inn i regionalforvaltning.no senest 14 dager etter at tildelingsbrevet fra departementet
er mottatt.
Kommunene skal ta i bruk regionalforvaltning.no i kunngjøring av tilskuddsmidlene og
rapportering. Søker skal sende søknaden gjennom regionalforvaltning.no. Departementet
oppfordrer kommunene til også å bruke systemet i sin saksbehandling. Dette er spesielt
viktig i håndtering av saker der det gis tilskudd etter regelverket for offentlig støtte. På
regionalforvaltning.no ligger det et forenklet søknadsskjema for kommunale næringsfond og
et redigerbart søknadsskjema. Gitt at kommuner har egne søknadsskjema for kommunale
næringsfond, må kommunene påse at følgende informasjon blir registrert: antall årsverk i
bedriften, start og sluttdato for tiltaket/prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte
tidligere. Fylkeskommunen skal veilede kommunene i bruken av systemet.
Det er utarbeidet egne forenklede rapporteringskategorier, se vedlegg 2. Registreringene er
nødvendige for at departementet skal rapportere inn riktig bruk av tilsagnsmidlene til
Stortinget.
Kommunene har frist til å rapportere til fylkeskommunene 1. februar 2021.
Fylkeskommunene må kvalitetssikre rapporteringen fra kommunene før den sendes
departementet. Frist for rapportering fra fylkeskommunene til departementet er 1. mars 2021.
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Avslutning
Vi ber fylkeskommunene om å orientere kommunene om innholdet i dette brevet, og ønsker
alle lykke til med arbeidet.
Oppdragsbrevet med vedlegg blir lagt ut på departementets nettside.
Med hilsen

Anne Karin Hamre (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellinor Kristiansen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Endelig fylkesfordeling av tilskudd til kommunale næringsfond
Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kommunale næringsfond

Kopi
Distriktssenteret
Innovasjon Norge Finnmark
Innovasjon Norge Tromsø
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Norges forskningsråd
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen
Sametinget
SIVA - Selskapet for industrivekst SF
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Vedlegg 2
2020 - Krav og veileder til aktivitetsrapportering for kap. 553, post
61 – kommunale næringsfond (KNF), jf. Prop. 127 S (2019-2020
(gjeldende fra juni 2020)
Dokumentet inneholder krav og veileder til rapportering av gitte tilsagn i
regionalforvaltning.no, og gjelder utelukkende for tildeling til KNF, jf. Prop. 127 S (2019-2020).

1. Krav til hvem som skal rapportere
Fylkeskommunen er ansvarlig for at alle som forvalter midler over kap. 553, post 61
rapporterer til KMD gjennom regionalforvaltning.no. Dette gjelder ikke for Innovasjon Norge
eller Siva. De rapporterer direkte til departementet.

2. Krav til innhold i aktivitetsrapporteringen
•
•
•
•
•
•
•
•

Overføringene fra fylkeskommunene til sluttforvalter skal føres under kategori 0900 Rammetildelinger.
Endelige rammer på KNF skal være oppdatert etter eventuelle omdisponeringer
senest 1. februar det påfølgende år i regionalforvaltning.no.
Det skal alltid spesifiseres hvem som har fått delegert forvaltningsansvar (sluttforvalter).
Hvert enkelt tilskudd skal registreres som unike prosjekter.
All direkte bedriftsstøtte skal registreres med organisasjonsnummer.
Prosjektene skal registreres under definerte kategorier, jf. punkt 3 nedenfor.
Tiltaket skal registreres i den eller de kommunene hvor tiltaket får størst effekt. Jo mer
stedbundet prosjektet er, dess færre kommuner skal registreres.
Følgende målgrupper/formål skal krysses av i rapporteringen: reiseliv.

3. Rapporteringskategorier
Nedenfor gis en oversikt over rapporteringskategorier som kan brukes på kap. 553, post 61,
kommunale næringsfond.
Rapporteringskategorier
0900 – Rammetildelinger
1110 – Direkte støtte til bedrifter
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling

4. Veileder til rapporteringskategoriene
0900 – Rammetildelinger
Kategorien benyttes ved registrering av rammetildelinger fra fylkeskommune til
kommuner/sluttforvalter av KNF.
1110 – Direkte støtte til bedrifter
Kategorien omfatter alle former for direkte støtte til bedrifter, som for eksempel, investeringer,
rådgiving, konsulentbistand, produktutvikling, markedsundersøkelser, og
kompetansehevingstiltak for ansatte.
1245 – Tiltak for å fremme bedriftssamarbeid
Kategorien omfatter tiltak som mobiliserer bransjer/bedrifter/bedriftsmiljø til å etablere

samarbeid og nettverk.
1330 – Etablerertjenester og etablerertilskudd
Kategorien omfatter for eksempel støtte til, etablererkontorer, etablererskoler/-kurs og
etablererveiledning og direkte støtte til etablerere.
2000 – Tilrettelegging for næringsutvikling
Kategorien omfatter for eksempel, tilrettelegging av kommunale næringsarealer,
kunnskapsrettet infrastruktur, ulike former for møteplasser, kompetanseheving,
mobiliseringstiltak, omstillingsaktiviteter, næringsvennlige kommuner.
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Bevilgning av føringstilskudd for Manndalen fiskemottak 2020 og 2021
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Møtereferat - Årlig møte med fiskemottakene i Nord-Troms 2020
2 Rundskriv 2020_06 Førings og pakketilskudd for fisk

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune støtter ordningen med føringstilskudd for årene 2020 og 2021 med inntil kr.
100.000,- pr år. Dette for å sikre gode leveringsforhold for lokale fiskere og drift av
mottaksstasjonene i Nord-Troms.
2. Føringstilskuddet fra Kåfjord kommune skal kun gå til å dekke kjøp av fisk fra fartøy registrert i
Kåfjord og beregnes pr. kilo landet fisk.
3. De forutsettes at Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med samme beløp som Kåfjord
kommune og at avtalen mellom mottaksstasjonen i Manndalen og fiskekjøper opprettholdes.
4. Tilskuddet dekkes fra konto 14770.416.325 etter anmodning fra Troms og Finnmark
fylkeskommune. Ordningen administreres av Norges Råfisklag.
5. Det avholdes minimum et årlig evalueringsmøte med berørte parter.

Saksopplysninger:
Nord-Troms kommunene har i samarbeid med Troms fylkeskommune og Råfisklaget bidratt
økonomisk til opprettholdelse av mottaksstasjonene for fisk i Nord-Troms. F.o.m. 2009 er det
gitt et årlig tilskudd til frakt fra Troms fylkeskommune, Råfisklaget og berørte Nord-Troms
kommuner.

Ordningen med føringstilskudd er en videreføring av rammeavtale som ble gjort i 2009/2010
mellom Råfisklaget, Tromsfylkeskommune, kommunene i Nord Troms og Skjervøy Sjømat.
Fiskemottakene i Nord-Troms var i deler av 2012 og 2013 uten leveringsavtaler på fisk, noe
som vanskeliggjorde hjemmefisket for den enkelte fisker og driften av fiskemottakene. F.o.m.
2014 ble det inngått avtale mellom fiskemottakene i Manndalen, Nordreisa og Burfjord og Karls
fisk og skalldyr AS om henting av fisk fra mottaksstasjonene. Denne har fungert 5 år og
mottaksstasjonene virker å være fornøyd med denne. Rammene og vilkårene for avtalen er ikke
endret siden den opprinnelige rammeavtalen fra 2010.
De siste årene har ordningen vært videreført med to mottak – mottakene i Burfjord og i
Manndalen.
Føringstilskuddet baserer seg på tilskudd fra Råfisklaget (grunntilskudd for frakt) og tilskudd fra
Troms og Finnmark fylkeskommune og deltakende kommuner i Nord-Troms (deles med en
halvpart på fylkeskommunen og kommunene). Råfisklaget tildeler føringstilskudd i henhold til
Rundskriv nr. 6/2020 av 02.03.2020
Vurdering:
Mottaksstasjoner for fisk er et viktig for bidrag til at mindre mobile fartøy fortsatt kan drive
fiske i områder hvor fangstkvantum er for lite til at noen finner det økonomisk forsvarlig å drive
som fiskekjøper på kommersiell basis. Fisket disse fartøyene driver på lokale ressurser er viktig
for disse fiskerne og lokalsamfunnene de ligger i.
Fiskeriet i Kåfjord lever godt, med variasjoner for fangst de siste årene, og det er flere unge som
har skaffet seg båt. Denne ordningen betyr at det er mindre risiko ved å drive fiske i
hjemmeområdet, og bidrar dermed til sysselsetting og mulighet til å bo hjemme i perioder mens
fisket pågår.
Det er avholdt årlige evalueringsmøter mellom Nord-Troms kommuner, Fylkeskommunen,
Råfisklaget, fiskemottakene og fiskekjøper, siste møte var i Olderdalen den.10.06.20 (referat
vedlagt). På møtet ble det informert om ordningen og hvordan denne har fungert, samt at partene
kom med vurderinger og innspill til ordningen. Slik det framgår av referatet ønsket alle partene
at ordningen med føringstilskudd videreføres.
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Årlig møte om mottaksstasjonene i Nord-Troms

Dato

10.06.2020
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Møteleder

1/2020

Referent

Alle inviterte
Jens Kristian Nilsen

Sted
Møtetype
Møte nr.
Til stede

Invitert
uten svar

Kultursenteret, Olderdalen
Årlig statusmøte

Jens Kristian Nilsen

Karl-Albert Hansen, Karl’s fisk og skalldyr deltok via internett
Willy Hestdal, Djupvik fiskemottak
Ansgar Hansen, Manndalen fiskemottak
Nils-Ivar Isaksen, Manndalen fiskemottak deltok via internett
Willy Godtliebsen, Råfisklaget deltok via internett
Tove Isaksen, Råfisklaget deltok via internett
Anne Berit Bæhr, næringsrådgiver Kvænangen kommune, deltok via internett
Karl-Arne OlsenKvænangen fiskemottak
Fra Kåfjord kommune (KK): Bernt Lyngstad, ordfører, Jens Kristian Nilsen,
næringskonsulent
Chris Ivan Brustad, fisker Kåfjord
Ronny Hansen, fisker Kåfjord
Charles Mikkelsen, fisker Kåfjord
Andreas Soleng, fisker Kåfjord
Torstein Arild Rismo, fisker Kåfjord
Tony Theodorsen, fisker Kåfjord
Helge Roald Olsen, fisker Kåfjord
Leif Tore Blomli, fisker Kåfjord
Terje Lilleberg, fisker Kåfjord
Dag Magnus Alvestad, fisker Kåfjord
Per Steinar Isaksen, fisker Kåfjord
Jøran Pedersen, fisker Kåfjord
Jim Ivar Hansen Oppervoll, fisker Kåfjord
Knut Skomedal, fisker Kåfjord, meldt forfall
Jarle Myrhaug, fisker Kåfjord, skulle kanskje komme - kom ikke

Kvænangen

Burfjord er eneste mottak som er aktiv. De er glad for tilskudd til frakt, det betyr mye for
fiskerne og for området. Inntil 150.000 i tilskudd årlig er bevilget til føringstilskudd. Det dekkes
for Kvænangsbåter og ikke andre. Næringsfondet er begrenset - kun 300.000 totalt i Kvænangen
så det er mye av midlene som går til fiskeriene. De sliter med lønnsomhet i fiskemottakene.
Utfordringen er at kommunen eier mottaket og bygget er modent for oppussing. Det må gjøres
noe. Det er en årlig fast bevilgning for tilskudd.

3 helårs fiskere som leverer fast. Det er ingen som leverer fra Øksfjord lengre. Det er også en del
som levere i Djupvik av kvænangsbåtene og i Nordreisa. Det er vokse folk. En er 72 år og resten i
40-årene. De har tilbudt ungdom i ungdomsfiskealderen til å delta. Ungdomsfiske starter 15 juni.

Vi har ikke båthavn i Kvænangen og det er vanskelig å ta imot gjestebåter som kommer for å
levere. Vi har en politisk gruppe med Jan Helge som leder som jobber med å legge til rette. Karl
sier at det er båter som velger å legge andre steder å legge til fordi det er vanskelig å legge til pga
endring på leidere.
Mottaket i Burfjord er veldig fornøyd med at Karl henter fisk. Det er stabilt og åpent hele året og
de tar imot alt som blir fisket.

Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylket støtter tiltak hvor det gis føringstilskudd og ikke andre. Dette er for å unngå
konkurransevridning (Det ikke lov å gi statstilskudd som gir fordeler enkelte aktører i et felles
marked iflg. statsstøtteregelverket. Referent merknad). Det dekkes kun føringstilskudd til
fangster levert av båter hjemhørende i Troms. Kommunene må ta kontakt med de andre
kommunene, for eksempel Loppa, for å få til en avtale om føringstilskudd.
Karl har tatt opp med fiskeriministeren om føringstilskudd for å få ordningen forlenget.

Manndalen

Nils Ivar sier at mottaket eies av et andelslag og vi søker støtte når vi trenger det fra kommunen.
De er godt fornøyd med støtten. Vi skal ikke drive med overskudd, men vi må ha økonomi til å
drive stabilt. Vi har mange fiskere, men de vil ikke fiske i fjorden og kun på Sørøya.
Nye andeler i mottaket er solgt i Manndalen ca. 60 stk. Det mangler informasjon om hva som
skjer med kaia. Med dekke og kaifronten.

Det er en kjempehavn som har kommet på plass i Manndalen, men det er mye groing i vannet.
Kommunen skal rette opp kaia, men det har ikke skjedd noe. Vi har ikke fått leie pga ilandføringa
av grus og ikke hørt noe fra kommunen. Jens Kristian Nilsen lover å ta dette opp med rette
vedkommende i kommunen (Saken er sendt til konsulent Karin Karlsen. Referent merknad.)

Karl

Kaia i Manndalen er ikke bra og mottaket sliter økonomisk. Djupvik sliter med økonomien og
med gammelt utstyr. Kvænangen sliter med gammelt bygg og utstyr. Skryt av søppelmottak på
kaia i Burfjord. Der legger de godt til rette for fiskerne.

Det må sendes bekreftelse på at kommunen eier kaia. Ansgar sier at det er gjort mye dugnad i
området. Det er uklart hvem som er ansvarlige for hva.

Det er sendt et brev 18. september 2019 fra Nils-Ivar til kommunen om kaia og har ikke fått
svar.

Ungdomsfiske

Det etterspørres hva som skjer med ungdomsfiskere. Jens Kristian sier at det har vært kontakt
med Skjervøy kommune og Kåfjord kommune har gjort et vedtak som sier at det skal bevilges
150.000 til et ungdomsfiskeprosjekt. Nils sier at de har hatt 3 ungdommer med og har hørt om
flere som vil. Interessen er der.

Anne-Berit Bæhr sier at det er ungdom som jobber med havbruk som er interessert i å kjøpe båt
og delta i fiske. Vi informere så godt vi kan om de muligheter som de muligheter som finnes.
Karl sier at kommuner burde eid kvoter som kunne leid ut til fiskere i perioder.
Fiskeriministeren sier at de skal opprettes 5 rekrutteringskvoter som varer i 5 år. De er ikke
omsettelig.
Willy sier at de er for dyrt for ungdom å starte fiske. De har ikke råd til kvote, båt, hus osv.

Djupvik

Willy sier at kommunen gir ingenting til Djupvik. Vi har hatt feil på kranen og kaia har vært
krasja av en båt. Driftsutvalget har vært på befaring på kaiene og havna. «-Nå må noe skje».

Willy sier at folk fra kommunen må komme på besøk på mottaket. Det er ingen som er
interessert.

Råfisklaget.

I tillegg til føringstilskuddet som er statstilskudd tildelt over Statsbudsjettet og som Råfisklaget
er gitt i oppdrag å administrere, fordeler Råfisklaget hvert år 1 million kroner av egne midler til
Støttefond for mottaksstasjoner. Slike støttefond er opprettet for Finnmark, Troms, Nordland og
Trøndelag. Støtten fordeles pr støttefond basis antall aktive mottaksstasjoner sammenholdt med
totalt antall i Råfisklagets distrikt. Noen fylkeskommuner bidrar med årlige tilskudd til sine
respektive støttefond, og disse midlene inngår i den årlige tilskuddspotten. Mer om ordningen
på rafisklaget.no. I Troms mottas stort sett søknader fra Burfjord, Djupvik og Manndalen.
Sørkjosen får støtte om de får en jevn drift med volum som leveres.
Mottaket i Dyrøy blir foreløpig ikke bygget pga det ble for dyrt.

Fiskerne i Nord-Troms på blad B kan tjene mer enn andre steder pga samekvoten. Det er lettere
å benytte seg av dette enn å komme inn på en kvote.

Oversikt fra Karl over kjøpt mengde og verdi for første del av 2020 sammenlignet med samme tid i 2019 og
sammenligning for hele 2018 og 2019
Manndalen
Mengde
Kg

Djupvik

Innkjøpsverdi Mengde
kr
Kg

Totalt

Burfjord

Innkjøpsverdi Mengde
Kr
Kg

Innkjøpsverdi Mengde
Kr
Kg

Innkjøpsverdi
Kr

01.01-2020-31.05.2020

39 300

573 662

48 090

810 405

82 546

2 308 473

169 939

3 692 540

01.01-2019 - 31.05-2019

25 912

487 994

40 445

998 718

134 956

4 133 694

201 313

5 620 406

Differanse fra 2019 -2020

13 388

85 668

7 645

-188 313

-52 410

-1 825 221

-31 374

-1 927 866

52 %

18 %

19 %

-19 %

-39 %

-44 %

-16 %

-34 %

2019 Totalt

88 104

1 450 617

74 875

1 765 925

357 070

10 636 557

520 049

13 853 099

2018 Totalt

37 196

717 672

77 854

1 541 622

219 999

5 400 283

335 049

7 659 577

Endring i prosent

kg
Differanse
Endring i prosent

kr

50 908

732 945

136,86 %

102,13 %

kg
-

kr

Kg

Kr

Kg

kr

2 979

224 303

137 071

5 236 274

185 000

6 193 522

-3,83 %

14,55 %

62,31 %

96,96 %

55,22 %

80,86 %

Rundskriv nr 6/2020
02.03.2020
Rundskriv nr 7/2019 utgår

Til fiskere og registrerte kjøpere

FØRINGS- OG PAKKETILSKUDD FOR FISK 2020
Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til satser og ordninger
for førings- og pakketilskudd for fisk gjeldende for 2020.
Føringstilskudd som omtales i dette rundskriv, gjelder fisk som sendes ubearbeidet til produsent
for produksjon der. For at automatisk avregning av tilskudd skal fungere og at tilskudd kan
godskrives kjøper fortløpende, må utfylling av sluttseddelen være korrekt og innsendelsesfristen
overholdt. Godskrevet tilskudd vil komme som fradrag på faktura, og spesifikasjon av føringen vil
komme som et eget vedlegg til faktura.
Sats på føringstilskuddet for fisk som føres fra mottaksstasjoner/-anlegg og til produksjonsanlegg,
jfr. ordning 1 og 2 nedenfor, vil bli beregnet etter vedlagte oppsett (vedlegg 1). I modellen inngår
mottakssats, avtrappende kvantumssats, transportsats, fergesats og eventuelt tillegg for ekstra
kostnadskrevende føring.
Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av fersk råstoff etter følgende
bestemmelser:
1. For fisk som føres fra rene mottaksstasjoner. Med rene mottaksstasjoner forstår vi stasjon som
kun mottar sløyd/usløyd fersk fisk og videresender denne til et produksjonsanlegg. Kjøper må
påse at Mattilsynets godkjenningsnummer på tilhørende mottaksstasjon påføres sluttseddel.
Tilskuddet vil bli automatisk avregnet ved mottak av sluttseddel. For slik føring ytes tilskudd
med inntil 300 øre pr kg.
2. For fisk som føres fra mottaksanlegg med tillatelse til ferskfiskpakking for salg (både eksport
og innland) kan det ytes tilskudd. For disse kan det ytes tilskudd for råstoff som fraktes til
produksjonsanlegg for videre bearbeidelse med samme maksimalsatser som nevnt ovenfor.
For å motta tilskudd må kjøper logge seg inn på www.rafisklaget.no Min side. Kvantum som
er tilskuddsberettiget merkes av eller påføres sluttseddel og knyttes mot fraktbrev.
I perioder med vanskelig marked for fersk sei kan tilskudd med sats inntil 100 øre per kg gis
for sei som landes til anlegg som kun driver med ferskpakking, og som fraktes til
saltfiskproduksjon.
Det kan i unntakstilfeller utbetales inntil 100 øre pr kg i føringstilskudd for fisk som fisker selv
frakter med bil til produksjonsanlegg, begrenset til båter u/11 meter, minimum avstand 30 km én
vei. Før fangsten fraktes, må fisker søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon på

http://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Registre-og-skjema/Skjema-yrkesfiske/Dispensasjon-fra-

veieplikten-transport-av-fisk. Fisker søker tilskudd ved å logge seg inn på www.rafisklaget.no
Min side. Fisker må påse at sluttseddel merkes ”frakt m/tilskudd”, feltet finnes under ”ved

landing fra annet enn fiskefartøy” og under ”type”. Utbetalingen av føringstilskuddet skjer til
fisker.
Tilskudd ytes til kjøpere som før forsendelsen påbegynnes, har fått tilsagn om slikt tilskudd fra
Norges Råfisklag. Kjøper må fylle ut søknad om føringstilskudd på www.rafisklaget.no Min side,
under fane søknadsskjema. For øvrig gjelder følgende vilkår:
I.

Det ytes ikke føringstilskudd for føring fra mottaksstasjoner og mottaksanlegg for fisk
landet av fartøy over 15 meter. Hensikten med størrelsesbegrensningen som nevnt i dette
punkt er å sikre avtak for kystflåten med begrenset aksjonsradius.

II.

Tilskudd ytes kun for råstoff som sendes fra mottaker til produsent for produksjon. Det er
videre en forutsetning at mottaker av føringstilskudd står oppført i Fiskeridirektoratets
kjøperregister, med produksjonsgodkjenning fra Mattilsynet.

III.

Tilskudd ytes ikke for råstoff som på første hånd er kjøpt inn som kvalitetsforringet vare,
men det kan i særlige tilfeller dispenseres fra denne bestemmelse.

IV.

Tilskudd ytes pr ført råvektkilo uansett tilstand (sløyd m/u hode, rund osv).

V.

Tilskudd ytes ikke for utenlandskfanget råstoff.

VI.

Tilskudd ytes ikke for føring av blåkveite tatt i periode med direktefiske etter blåkveite for
fartøy som drifter med konvensjonelle redskaper.

Det kan ikke innvilges tilskudd for føring av råstoff fra mottaksstasjoner hvor det på samme
sted/leveringsområde er produksjonsanlegg som driver kontinuerlig kjøp og produksjon i
tilskuddsperioden. Under helt spesielle tilfeller kan det dispenseres fra denne bestemmelsen. Det
kan også være aktuelt å begrense tilskuddssatsen tilsvarende korteste alternative føringsavstand
fra mottak til produksjonsanlegg (ringprinsippet).
Dokumentasjon
For å få utbetalt tilskudd, kan Norges Råfisklag kreve å få oversikt over reell pakke-/
føringskostnad, enten i form av fraktbrev, beregning fra søker eller basert på tall som kjøper
henter ut av eget regnskap.
Pakkeren må påse at fisken skal benyttes til produksjon. Fraktbrev skal innsendes via web, og
må inneholde tydelig angivelse av vekt pr fiskeslag. Lagets kontorer kan kreve ytterligere
dokumentasjon såfremt en forsvarlig kontroll tilsier dette.
Ved mottak av fisk fra egen pakkestasjon skal sluttsedler merkes med mottaksstasjonens
godkjenningsnummer.
Vi gjør oppmerksom på at ordningene kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker
til.
Norges Råfisklag
Charles A. Aas
Avd. direktør omsetning

Tove Isaksen

Vedlegg 1

Tilskuddssats for fisk som føres fra mottaksstasjoner
Føringstilskuddet for fisk som føres fra mottaksstasjoner/-anlegg til produksjonsanlegg, jfr punkt 1 og 2 i
rundskrivet, vil bli beregnet ut fra mottakssats, avtrappende kvantumssats, transportsats, fergesats og
eventuelt tillegg for ekstra kostnadskrevende føring slik:
Mottakssats: 80 øre per kg for all fisk som mottas på mottaksstasjoner og føres til produksjonsanlegg. 50 øre
pr kg for fisk ført fra mottaksanlegg til produksjonsanlegg.
Kvantumssats, avtrappende kilosats for økende kvantum beregnes slik:
Første 100 tonn
120 øre
Neste 200 tonn, d.v.s. 100-300 tonn
70 øre
For kvanta utover 300 tonn
40 øre
Kvantum regnes fra årets begynnelse. Ved bytte av produksjonsanlegg i løpet av året, kan kvantum
restartes ved klart atskilte sesonger.
Transportsats, avhengig av avstand i km fra mottaksstasjon til produksjonsanlegget beregnes slik:
0-100 km/0 til 20 n.mil
20 øre
100-200 km/20–40 n.mil
30 øre
200-300 km/40–60 n.mil
40 øre
300-500 km/60–90 n.mil
50 øre
Over 500 km/over 90 n.mil
60 øre
Om det i transporten inngår ferge innvilges 20 øre per kg per ferge, maksimalt to ferger.
For ekstra kostnadskrevende føring kan det innvilges høyere sats per kg. Maksimalt 300 øre.
Eksempel på utregning
En mottaksstasjon med kjøp 250 tonn (seddelført kvantum), i avstand 130 km fra produksjonsanlegg,
fergefri strekning, godskrives tilskudd med følgende sats:
Kvantum/avstand
Mottakssats
Kvantumssats
Transportsats

0 - 100 tonn
100 - 300 tonn
100 - 200 km

Satser

Kvantum
0,80
1,20
0,70
0,30

Snittsats for året
Starter med sats 0,80+1,20+0,30= kr 2,30 pr kg for de første 100 tonnene,
ender med 0,80+0,70+0,30= kr 1,80 pr kg for 150 tonn utover 100 tonn
Snittsats for året blir kr 2,00 pr kg.

Tilskudd
250 000
100 000
150 000
250 000

200 000
120 000
105 000
75 000
500 000
2,00
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Svar - Søknad - Driftstilskudd til dagligvarebutikker i utkantstrøk
Henvisning til lovverk:
a) Kåfjord kommunes prinsipper og retningslinjer for bruk av næringsfondet vedtatt i
kommunestyret 24. april 2017 sak 22/2017
b) Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms vedtatt i
Plan- og næringsutvalget 7.4.2003.
c) Statsstøtteregelverket
Vedlegg
1 Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms

Kommunedirektørens innstilling:
1. Kåfjord kommune innvilger Djupvik Nordmannvik S-Lag, Djupvik, 9146 Olderdalen
næringstilskudd tilsvarende det Troms fylkeskommune innvilger for butikken. Tilskuddet
gis på bakgrunn av «Retningslinjer for tilskuddsordningen for dagligvarebutikker i
utkantstrøk i Troms».
2. Tilskuddet gis under forutsetning at Troms Fylkeskommune innvilger tilsvarende beløp, jf.
retningslinjene for ordningen.
3. Støtten bevilges over kommunalt næringsfond, kontostreng 14745.416.325 og som
bagatellmessig støtte.

Saksopplysninger:
Troms fylkeskommune har i en årrekke hatt en ordning for driftstilskudd til dagligvarebutikker i
utkantstrøk. Troms og Finnmark fylkeskommune vil videreføre denne ordningen. Den baserer
seg på en samfinansiering av tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune og den enkelte
kommune med en 50 % finansieringsandel fra hver.

Etter retningslinjene for tilskuddsordningen er kommunen forpliktet til å stå for «egenandel» for
inntil 3 butikker i kommunen. Er det flere enn 3 butikker som tilfredsstiller kravene for tilskudd
i en kommune dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet for de overskytende butikker.
Tilskuddsordningen har som mål å sikre lokalbefolkningen på mindre steder og bygdesamfunn
et tilbud av dagligvarer i sitt nærområde, gjennom tildeling av driftstilskudd til små butikker
som tilbyr dagligvarer i slike samfunn. Ordningens virkeområde er øyer og steder med lang
avstand til nærmeste alternative dagligvaretilbud, og der kundegrunnlaget er for begrenset for å
oppnå tilstrekkelig lønnsom drift av dagligvarehandelen. Tilskuddene gis som «bagatellmessig
støtte» i henhold til EØS avtalens regler om slike tilskudd. Årets budsjettramme for
tilskuddsordningen er 650 000 kr inkludert annonseutgifter.
Ifølge fylkets retningslinjer for ordningen må butikken oppfylle følgende kriterier for å være
kvalifisert til støtte:







Ligge på sted hvor det er bilvei 15 km eller mer til nærmeste dagligvarebutikk, eller i et
øysamfunn uten fastlandsforbindelse, eller på sted uten bilvei til alternativ
dagligvarebutikk, eller hvor det er særlig vanskelig kommunikasjon til alternativ
dagligvarebutikk.
Ligge i et samfunn med kundegrunnlag på inntil 250 fastboende innbyggere.
Ha en totalomsetning (ekskl. mva.) av dagligvarer som ikke overstiger 3,9 mill. kr. årlig
Være dimensjonert og føre et sortiment i overensstemmelse med lokalmarkedets behov
for dagligvarer.
Drives på helårsbasis og ha tilfredsstillende åpningstider.

Butikken i Djupvik har god lokal støtte, men bidrag fra kommunen og fylket er viktig for å
opprettholde driften. Butikken er åpen til normale åpningstider hver dag unntatt søndager og
helligdager og sysselsetter 3 personer.

Vurdering:
De lokale butikkene er viktig for opprettholdelse av befolkningen og bolyst i bygdene. Butikken i
Djupvik er et viktig sosialt møtepunkt og bidrar til utkjøring av varer til innbyggere som har behov
for det. Djupvik Nordmannvik S-Lag, Djupvik, 9146 Olderdalen faller innenfor ordningen med
støtte til dagligvarebutikker i utkantstrøk. Lav omsetning på butikken gjør at den må handle inn
varer til en høyere pris sammenliknet med kjedebutikker, og driver derfor med lavere marginer enn
andre butikker.

Troms fylkeskommune - Regional utviklingsetat

Retningslinjer for tilskuddsordning for dagligvarebutikker i
utkantstrøk i Troms
Vedtatt i Plan- og næringsutvalget 7.4.2003.

1. Ordningens mål og virkeområde
Tilskuddsordningen har som mål å sikre lokalbefolkningen på
mindre steder og bygdesamfunn et tilbud av dagligvarer i sitt
nærområde, gjennom tildeling av driftstilskudd til små butikker
som tilbyr dagligvarer i slike samfunn. Ordningens virkeområde
er øyer og steder med lang avstand til nærmeste alternative
dagligvaretilbud, og der kundegrunnlaget er for begrenset for å
oppnå tilstrekkelig lønnsom drift av dagligvarehandelen.
Tilskuddene gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til EØS
avtalens regler om slike tilskudd.
2. Samfinansiering fylkeskommune og kommune
Ordningen samfinansieres av Troms fylkeskommune og den
enkelte kommune. Finansieringen fordeles med
50 % av
tilskuddet fra kommunen og 50 % fra Troms fylkeskommune.
Kommunen forplikter seg til dekning av egenandelen for inntil 3
butikker. Dersom flere en 3 butikker tilfredstiller kriteriene for
støtte i en kommune, dekker fylkeskommunen hele støttebeløpet
for de overskytende butikker. Dersom en kommune velger å gi
lavere tilskudd en maksimal sats vil fylkeskommunen redusere
sitt tilskudd tilsvarende.
3. Saksbehandlingsrutiner
Fylkeskommunen fastsetter maksimal tilskuddssats pr. butikk
på basis av budsjett og antatt antall butikker som tilfredstiller
kravene. Fylkeskommunen har ansvar for årlig utlysning/annonsering av ordningen i fylket. Dagligvarebutikker skal sende
årlig søknad om tilskudd til sin kommune. Kommunen
kontrollerer om butikken oppfyller kravene i punkt 4 i
retningslinjene før oversikt over tilskuddsberettigede butikker
sammen med kommunens forpliktende innstilling til eget
støttebeløp sendes fylkeskommunen. Alle søkere skal få melding
om vedtak. Fylkeskommunen gjør en samlet vurdering av
innsendte oversikter i forhold til budsjettramme, fastsetter
endelig tilskudd og utbetaler fylkeskommunens andel til
kommunene. Kommunene utbetaler tilskuddene i sin helhet til
dagligvarebutikkene.

Tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms

Troms fylkeskommune - Regional utviklingsetat
4. Kriterier for driftstilskudd
Butikken må oppfylle følgende kriterier for å være kvalifisert til
støtte:







Være beliggende på sted hvor det er bilvei 15 km eller mer
til nærmeste dagligvarebutikk, eller i et øysamfunn uten
fastlandsforbindelse, eller på sted uten bilvei til alternativ
dagligvarebutikk, eller hvor det er særlig vanskelig
kommunikasjon til alternativ dagligvarebutikk.
Være beliggende i et samfunn med kundegrunnlag på inntil 250 fastboende innbyggere.
Ha en totalomsetning (ekskl. mva.) av dagligvarer som
ikke overstiger 3,9 mill. kr. årlig
Være dimensjonert og føre et sortiment i overensstemmelse med lokalmarkedets behov for dagligvarer.
Drives på helårsbasis og ha tilfredsstillende åpningstider.

5. Klageadgang
Butikker som søker om tilskudd har klageadgang i henhold til
forvaltningsloven og skal opplyses om dette ved melding om
vedtak fra kommunen. Det anbefales at kommunene ser
ordningen i sammenheng med kommunale utviklingsfond og
tilpasser søknads- og klagebehandling i henhold tilretningslinjer
for disse.

Tilskuddsordning for dagligvarebutikker i utkantstrøk i Troms
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Svar - Søknad om kjøp av næringseiendom og rentefritt lån
Henvisning til lovverk:

Kommunedirektørens innstilling:
Søknad om kjøp av næringsareal og rentefritt lån avslås.

Saksopplysninger:
Artic Lyngen sjøcamp driver utleie av 3 hytter og en campingvogn, oppstillingsplass for telt,
campingvogner og bobiler, servering, badstue og badestamp, lavvo og aktiviteter i Djupvik.
Virksomheten startet opp i 2007 da de regulerte eiendom 1/99 til næringsformål. Dette er en
9 175 m² festetomt med Kåfjord kommune som hjemmelshaver.
Det er, følge brreg. 1 ansatt i bedriften, den er eid 100% av styreleder Jens Ivar Simonsen og Jim
Roar Wiik er daglig leder.
Søknaden har følgende innhold (sitat):
Ber om å få kjøpe eiendom med gårdsnummer 1 bruksnr 99.
Grunnen er at undertegnede driver næringsvirksomhet på eiendommen, og har gjort det
siden 2010.
Eiendommen er regulert til formålet, og der er fortsatt et stort utviklingspotensiale, da
det allerede er regulert for dette.
Det er på alle måter bedre å eie,enn å leie. Og det er lettere å kunne få med investorer
dersom man eier marka.

Ber også om at undertegnede får kjøpssummen som et rentefritt lån fra Kommunen, med
fratrekk i kjøpesum på festetomt-avgift betalt årlig siden 2010.
Ser frem til en snarlig behandling av saken
Med vennlig hilsen
Jens-Ivar Simonsen
Djupvik Camp & Maskin ( Artic-Lyngen Sjøcamp ) (Sitat slutt).
Virksomheten har, ifølge de offentlige regnskapstallene som ligger åpent på nettet (alle tall her
er hentet fra www.proff.no ), gått med underskudd alle år etter oppstart i år 2007 med unntak av
3 år. Til sammen har bedriften levert et negativt resultat med kr -1.010.000 siden oppstart.
Selskapet har sammen regnet fått kr. 423.000 igjen på skatten siden da.
Det er utbetalt i gjennomsnitt kr. 130.500 i lønn pr. år til ansatte, noe som utgjør ca 0,2 årsverk i
virksomheten.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Sum

Årsresultat
- 20 000
129 000
12 000
- 61 000
- 265 000
- 96 000
- 10 000
- 331 000
- 69 000
- 60 000
103 000
- 228 000
- 114 000
- 1 010 000

Tabell 1 Tall hentet fra proff.no

Selskapet har pr. 31.12.2019 negativ egenkapital, -614.000 og 2.739.000 i gjeld i tillegg til
2.562.000 i Pant/gjeld til kredittinstitusjoner.
Tomten har et areal på 9175 kvm. Festeavgiften for tomten er kr. 15.634,- pr. år.
I et skriv datert 1.7.2010 ba Djupvik Camp og Maskin AS om å få feste området i sted for å
kjøpe. Dette begrunner de i at økonomien i prosjektet vil bli bedre ved å feste tomta.
Festeavtalen ble fastsatt ved vedtak 26.10.2010.
Ved vedtak i Ksak 6/2010 er prisen for kjøp av næringsareal satt til minimum kr. 40.- pr kvm og
maksimalt kr. 100,- pr. kvm.
Vurdering:
Selskapet driver ikke lønnsomt og har ikke lagt frem noen plan for å gjøre tiltak for å bli
lønnsom. Egenkapitalen ble brukt opp i 2010 og selskapet driver ikke på en økonomisk

bærekraftig måte med negativ egenkapital og mange år med negativt resultat. Det er fare for
konkurs og corona-pandemien har bidratt til økning av denne risikoen.
Det er viktig med aktivitet i bygdene og for lokale innbyggere er tilbudet om pub/bar et godt
tilbud til sosial aktivitet. Virksomheten ligger på en attraktiv eiendom, og det vil være et stort
tap om den ble solgt til eierne av noen som ser ut til å gå mot et konkursbo.
Corona-pandemien har gjort forholdene verre for et hardt prøvet selskap, og det er vanskelig å
tenke seg hvordan de skal klare å komme seg ut av problemene. Selv ikke tilskudd på det
maksimale som kan gis fra næringsfondet vil kunne se ut til å redde selskapet, og da vil et
bortfall av festegebyr på kr. 15.634 pr år og en økt låneandel til kjøp av eiendom være et altfor
lite bidra til å få økonomien på rett kjøl.
Det kreves en stor snuoperasjon for at dette selskapet skal kunne berge sin lønnsomhet. Det ser
ikke ut til at utgiftskutt holder slik det nå ser ut.
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Søknad om bygging av traktorveg på gnr/bnr 30/81 i Kåfjord kommune.
Henvisning til lovverk:
- Skogbruksloven.
- Naturmangfoldsloven.
- Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger.
Vedlegg
1 Kart over omsøkt tiltak på gnr/bnr 30/81 i Kåfjord kommune.
2 Oversiktskart

Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av skogbruksloven § 7, Naturmangfoldsloven §§ 8-12, samt forskrift om planlegging
og godkjenning av landbruksveier, gir Kåfjord kommune Nils Olaf Larsen tillatelse til å bygge
250 meter traktorvei, veiklasse 8 på gnr/bnr 30/81 i Kåfjord kommune.
Vegene skal bygges i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013
(sist revidert august 2016).
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m.
Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel.
Vilkår:
1.
Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget og
Troms Fylkeskommune.
2.
Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjent bygge vedtak. Det skal gi
melding til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil

godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette. Vegen skal
kontrolleres av kommunen når den er ferdigstilt.
3.
Melding om hogst for salg skal sendes kommunen senest tre uker før hogsten settes i
gang. Vedlagt skjema skal brukes ved innmelding. Alt virke for salg skal meldes inn i
virkesdatabasen, jamfør tømmerforordninga. Tømmerforordninga gjelder skogeier som selger
eget tømmer, hogd i egen skog og entreprenører som kjøper stående skog som skal hogges.

Saksopplysninger:
Nils Olaf Larsen har søkt om tillatelse til å bygge 250 meter traktorvei, veiklasse 8 på gnr/bnr
30/81 i Kåfjord kommune.
Formålet med Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger er å sikre at
planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige
helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn til miljøverdier som naturmangfold,
landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt
andre interesser som blir berørt av veiframføringen.
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås:
Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier
med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og matdepartementet, samt enklere veier som er
nødvendig for landbruksvirksomhet.
Landbruksvirksomhet: jord –og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag.
Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprustning av eksisterende vei til en bedre veiklasse i
samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks –og
matdepartementet.
I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.
Saken ble sendt på høring til følgende instanser med frist for tilbakemelding 31.08.2020:
Reinbeitedistrikt 7 Skarfaggi: Ingen tilbakemelding.
Troms Fylkeskommune: Svarbrev 24.08.2020. «Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre
arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med
kjente, automatisk freda kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle
kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt
dersom en under markinngrep skulle støte på spor etter tidligere menneskers aktivitet jf.
kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeide skulle arbeidet oppdages
gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding

umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i
marken.
Utover dette har vi ikke merknader til søknaden».
Fylkesmannen i Troms og Finnmark: Ingen tilbakemelding.
Sametinget: Ingen tilbakemelding.
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig
myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak
skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet,
skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§
12).

Vurdering:
Planen omfatter ett nyanlegg i vkl 8 på 250 meter, i henhold til normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen er uttak av
vinterbrensel. Dekningsområde for veien er om lag 30 daa med hogstmoden lauvskog.
Vegklasse 8 (lett traktorveg) er veger for slepkjøring av tømmer og transport av
landbruksprodukter og redskap med landbrukstraktor eller annet lettere transportutstyr.
Vegklassen omfatter enklere traktorveger som medfører varige terrengingrep, og som inngår i
det permanente landbruksvegnettet. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og
transportutstyr vegen bygges for.
Det stilles ingen bestemte krav til aksellast, men vegen skal tåle bruk av det transportutstyr
den er bygget for.
Vegbredden skal være minimum 2,5 m. Vegen må tilpasses det aktuelle transportutstyr, men
må ikke bygges med unødvendig bredde. I fyllinger høyere enn 2 meter (målt på ytterkant
fylling) økes bredden med minimum 0,5 m.
En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og
traktorveien vil forenkle fremtidig skogskjøtsel.
I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som
vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter,
naturtyper eller andre miljøverdier i området.
Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier

som påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet
i § 9 til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke
stor vekt i denne saken. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre
eller begrense skade tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.
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Søknad om deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 14
Henvisning til lovverk: Jordlovens §§ 1 og 12
Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av Jordlovens § 12 tillates deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 14. Det fradeles et
areal på 16 dekar som tilleggsareal til eiendommen gnr. 20 bnr. 10 og et areal på 80 dekar som
tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 7. Det drives aktivt jordbruk på de to eiendommene
som får tilført arealet.
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at omsøkte fradeling innebærer at arealet erverves av aktive
næringsutøvere og dermed vil være med å sikre driftsgrunnlaget for deres gårdsdrift. Omsøkte
fradeling er dermed i tråd med formålsparagrafen i Jordloven.

Saksopplysninger:
Eilif og Hanne Gundersen har den 30.03.20 søkt om deling av eiendommen gnr. 22 bnr. 14. Det
søkes om fradeling av en parsell på Nyvoll. Parsellen har eget gnr/bnr, 20/74 og utgjør 16 dekar.
Parsellen fradeles som tilleggsareal til eiendommen gnr. 20 bnr. 10. Videre søkes det om
fradeling av to parseller på Skattvoll, parsellene har eget gnr/bnr, 22/66 og utgjør ca. 80 dekar.
Parsellene fradeles som tilleggsareal til eiendommen gnr. 22 bnr. 7.
PARTER:
Eier:
Erverver:
EIENDOM:
Gnr/bnr:

Hanne Gundersen, Eilif Gundersen
20/74: Birger Olsen, 22/66: Geir Tommy Pedersen
22/14 Ideell 1/2
andel:

Bruksnavn:

Fagerhaug

Formål:

Landbruk

*
Fulldyrka
jord:
Overflate
dyrka jord:

15,5 daa
1,5 daa

Innmarksbeite:
1,7 daa
Produktiv
skog:
31,0 daa
Annet
markslag:
119,5 daa
Totalt:
169,2 daa
*Arealopplysninger iflg. Gårdskart, NIBIO
I landbruksregisteret er eiendommen gnr. 22 bnr. 14 tilknyttet eiendommene gnr. 20 bnr. 74 og
gnr. 22 bnr. 66. I følge Gårdskart, NIBIO Skog og Landskap har disse eiendommene samlet
følgende ressurser:

Eiendommen gnr. 20 bnr. 74 består bl.a. av 8,6 da fulldyrka jord, 4,0 da overflatedyrka jord og
2,1 da innmarksbeite.
Eiendommen gnr. 22 bnr. 66 består bl. av 14,7 da fulldyrka jord, 0,0 da overflatedyrka jord og
2,2 da innmarksbeite.
Det har vært drevet jordbruksdrift på eiendommen gnr. 22 bnr. 14 inntil nylig. Jordbruksdrifta er
avviklet den senere tid. De aktuelle eiendommene som fradeles, erverves av aktive jordbrukere.
I forhold til kommuneplanens arealdel berører søknaden naturligvis LNFR-område i og med at
det er landbrukseiendommer som fradeles.
Naboer er varslet og det er ikke kommet merknader til søknaden.
Søknaden behandles etter §§ 1 og 12 i Jordloven som har følgende ordlyd:
§ 1.Føremål
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til
(arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med
hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor
og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.

§ 12.Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld
forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna
til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert
bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig
god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre
omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til
busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same
eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det same gjeld dersom det i
samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.

Vurdering:
Jordlovens § 12 krever en godkjenning for å kunne dele eiendommer som er nyttet eller som kan
nyttes til jord- og skogbruk. Jordloven ble endret i 2013. Hensikten med endringen var å flytte
oppmerksomheten bort fra forbud. Det skal være enklere å dele eiendommer dersom søknaden
gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting. Ved fradeling av tilleggsjord kan det generelt
legges vekt på at jord som ellers leies bort skal overføres til eie for en aktiv næringsutøver. Ved

avgjørelsen skal det blant annet ta hensyn til om delingen medfører en tjenlig og variert
bruksstruktur i landbruket.
De to eiendommene som søkes fradelt inngår som en del av driftsenheten gnr. 22 bnr. 14.
Fradelingen må derfor godkjennes jfr. Jordlovens § 12, avsnitt 6:
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av han er på same
eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.

De aktuelle eiendommene ble ervervet av søker i 2014 som tilleggsareal til eiendommen gnr. 22
bnr. 14. På dette tidspunktet var det aktiv jordbruksdrift på eiendommen. Nå er jordbruksdriften
avviklet og søker har ikke behov for dette arealet. De aktuelle eiendommene vil bli solgt til bruk
i drift. Dette vil styrke driftsgrunnlaget for brukene som tilføres arealet og dermed bedre
samsvar mellom eiendoms- og bruksforhold. Det er i dag et alt for stort omfang av leid
jordbruksareal. Målsettinga bør være at andelen leid jordbruksareal reduseres slik at de som
driver jordbruk også eier arealene. Et uheldig moment i denne type saker kan imidlertid være at
den gjenværende eiendommen etter deling blir en lite rasjonell landbruksenhet. En bør likevel
prioritere det forhold at delingen vil styrke driftsgrunnlaget for aktive bruk.
Søknaden har ikke vært sendt ut til høring blant berørte sektormyndigheter da dette ikke har
vært ansett som nødvendig. Omsøkte fradeling er likevel sjekket opp mot databaser for ulike
sektormyndigheter. En kan ikke se at delingen kommer i berøring med andre interesser.
Søknaden er også vurdert i forhold til §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Området er sjekket ut mot
aktuelle databaser. Søknaden berører ikke arealer som med spesielle naturtyper.

