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SØKNAD OM EGENKAPITALSTØTTE TIL KJØP AV KVOTE 
 
 

Saksbehandler:  Erik Arnesen Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 11/65   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/11 Formannskapet 11.03.2011 

 
Innstilling: 
”Nilssen Jr sus” innvilges et tilskudd på kroner 200.000 til kjøp av torskekvote med en total 

kostnadsramme på 4,3 millioner kr under forutsetning av fullfinansiering av kjøpet. 

 

Tilskuddet utbetales etter skriftlig anmodning med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av 

de tildelte midlene. 

 

Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 

 

Beløpet belastes kto. 1.1400.4705.325. 

 

Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage 

sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
 

Kurt Nilssen ble i FOS sak 15/10 innvilget tilskudd på kr. 100.000,- og lån på kr. 100.000,- til 

kjøp av fiskefartøy med kvoterettigrettigheter i gruppe 12-13 meter. De tildelte midlene ble 

trukket tilbake i FOS-sak 114/10 pga utgått tidsfrist for aktivering av tildelingen da Nilsen på 

dette tidspunktet ikke hadde tilgjengelig båt/kvote for kjøp.  

 

Kurt Nilssen planlegger kjøp av : 
- Torsk Basiskvote Hjemmelslengde 14,96 m, faktor 4,9 enheter. 

- Strukturert torsk faktor 4,9 enheter. 

 

Totale kostnader for kjøp av kvoterettighetene er satt til kr. 4,3 millioner. 

 

Vurdering: 
Kurt Nilssen  har drevet fiske i mer enn 20 år, og har egen båt. (12,34 m). Nilsen ble i 2008 

innvilget lån/tilskudd fra HUT på kr. 200.000,- til kjøp av denne båten. 

 

I 2009 påkostet og oppgraderte Nilssen båten for kr. 900.000,-. Nilssen opplyser at det med 

dagens kvoter er umulig å forrente de påløpende kostnader på denne båten. Han vil derfor 

kjøpe en større torskekvote. Nilssen planlegger å danne et aksjeselskap rundt kjøp og drift av 

kvote/båt. 
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Det er gitt forhåndssignaler fra Innovasjon Norge på at de går inn for dette kjøpet med 

lån/tilskudd. 

 

Tilgang på torskerettigheter som beskrevet over vil bidra til forutsigbarhet i inntektene for båt 

og sikre økt inntjening. Det anbefales derfor at ”Nilsen jr. sus” innvilges et tilskudd på kr. 

200.000,- til kjøp av kvote. 

 

Vedlegg: Søknad datert 27.01.2011 med vedlegg. 
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SØKNAD OM LÅN OG STØTTE TIL EGENKAPITAL FOR FINANSIERING AV 
FISKEBÅT 
 
 

Saksbehandler:  Eva D. Husby Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 11/82   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/11 Formannskapet 11.03.2011 

 
Innstilling: 
Aleksander Lind innvilges tilskudd på kr. 100.000,- og lån på kr. 100.000,- til kjøp av 

fiskefartøy med kvoterettigrettigheter under forutsetning av fullfinansiering av kjøpet. 

 

Tilskuddet utbetales etter anmodning, og med vedlagt regnskap som synliggjør bruken av de 

tildelte midlene. Lånet utbetales mot underskriving av gjeldsbrev, og tilbakebetales i samsvar 

med Hasvik kommunes standard vilkår.  

 

Dersom midlene ikke er aktivert innen 6 måneder fra tildelingsdato oppheves vedtaket uten 

forutgående varsel. 

 

Beløpet belastes kto: 1.1440.4705.325. 

 

Avgjørelsen kan i henhold til Forvaltningsloven § 28 påklages innen 3 uker. Eventuell klage 

sendes til Hasvik kommune, Postboks 43, 9593 BREIVIKBOTN. 

 

Saksutredning: 
 

Bakgrunn: 
Aleksander Lind søker om lån og tilskudd for kjøp av båt med tilhørende kvoterettigheter. 

Totale kostnader er 1.000.000,-. Det vises til vedlagt søknad om finansiering sendt innovasjon 

Norge.  

 

Aleksander Lind har flyttet fra Oslo tl Sørvær, og er registrert i fiskermantallet for Hasvik 

kommune- blad B. 

 

Lind har de siste årene drevet fiske sammen med lokal fisker for å lære fiskeri, og vurdere 

hvorvidt det er dette han ønsker å satse på. 

 

Vurdering: 
 
Vedlegg: Søknad med vedlegg. 
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PENGER TIL INNKJØP AV VARMEPUMPE TIL SANITETEN/ KVITBUA 
 
 

Saksbehandler:  Eva D. Husby Arkiv: 220   

Arkivsaksnr.: 11/86   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/11 Formannskapet 11.03.2011 

 
Innstilling: 
Hasvik formannskap innvilger Sanitetskvinnene, Breivikbotn et tilskudd på kr. 10.000,- til kjøp 

og montering av Varmepumpe på Kvitbua i Breivikbotn 

 

Beløpet belastes Formannskapets reserve. 

 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
På vegne av Sanitetskvinnene, Breivikbotn søkes det om sponsing av Varmepumpe til 

installering på Kvitbua i Breivikbotn. 

 

De totale kostnadene for kjøp og montering av varmepumpe er kr. 35.000,- 

 

Det er sendt anmodning om sponsing av varmepumpen til Hasvik kommune og lokale bedrifter. 

  

Vurdering: 
Sanitetskvinnene med sin base på Kvitbua har påtatt seg en sentral og viktig rolle som møtested 

for fremmedflåten: Fremmedfiskerne har fått et sosialt møtested med tilgang på dusj, TV, kakke 

og enkelte dager også middag. 

 

Det anbefales derfor at Formannskapet gir et tilskudd til kjøp og montering av Varmepumpe på 

kr. 10.000,-. Beløpet belastes Formannskapets reserver kto:………..  

 

Vedlegg: 
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KLAGE PÅ AVSLAG TILSKUDD TIL NYBYGGING 
 
 

Saksbehandler:  Erik Arnesen Arkiv: 243   

Arkivsaksnr.: 11/8   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/11 Formannskapet 04.02.2011 

32/11 Formannskapet 11.03.2011 

 
 
Søknad og vedtak: 
 
Kari Kvil og Daniel Andersen søkte den 22.12.2010 om tilskudd til nybygg med kroner 

100.000 til oppføring av nybygg, samt reduksjon av gebyrer rundt byggesaken. 

 

Hasvik formannskap behandlet saken i møte den 04.02.2011 under sak 27/11. Følgende vedtak 

ble fattet: 

 

Søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil avslås da søknaden ikke kommer inn under 

ordningen med tilskudd til oppføring av ny enebolig. 

 

 

Klagen: 
 
Kvil og Andersen har i brev datert 14.02.2011 påklaget vedtaket. Det er anført at 

byggeprosjektet gjelder ny fullverdig bolig i rekke som er matrikkelført hos Statens kartverk 

som enebolig. Søkerne mener at kommunen således ”får” en ny enebolig og at eiendomsmassen 

øker som følge av deres nybygg. De mener deres byggeprosjekt faller inn under 

byggeprosjekter som kan støttes etter kommunens nylig vedtatte retningslinjer for tilskudd. 

 

 

Byggeprosjektet: 
 

Søkerne skal overta/har overtatt eksisterende bolig i Idrettsveien 19 i Breivikbotn fra Kvils 

mor. Høsten 2010 igangsatte søkerne utbygging av boligen til generasjonsbolig med nytt tilbygg 

inneholdende en egen boenhet. Det legges til grunn at søkerne selv skal bo i den opprinnelige 

delen av huset, mens Kvils mor skal bo i den nyoppførte delen.  

 

 

Vurdering: 
 

Hasvik formannskap vedtok den 04.02.2011 ”retningslinjer for tilskudd til nybygg”. Etter 

retningslinjene” kan” kommunen ”etter en konkret helhetsvurdering” blant annet gi ”tilskudd 

på inntil kroner 100.000” og ”innvilge fritak for tilknytningsavgifter”. Retningslinjene stiller 

visse krav til søker, boligen og søknaden. 

 

Det kreves for det første at søker skal være privatperson som for egen regning ønsker å oppføre 

ny ”enebolig” til ”eget bruk”. Videre fastslås det i retningslinjene at ordningen ikke omfatter 

”påbygg, tilbygg eller renoveringer av eksisterende bolig”. 
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I dette tilfellet dreier det seg ikke om en ”ny enebolig” i retningslinjenes forstand, men derimot 

om et tilbygg til eksisterende bolig med egen boenhet. Prosjektet faller derfor i utgangspunktet 

utenfor ordningen. Hertil kommer det faktum at den nye boenheten et tiltenkt som bolig for 

Kvils mor.  Boenheten er således ikke er ment som ”helårsbolig til eget bruk” for 

søkerne/utbyggerne slik retningslinjene krever. Endelig nevnes at arbeidene ble igangsatt før 

ordningen var vedtatt i kommunen. Søknaden er derfor ikke innkommet i ”god til før 

arbeidene ble igangsatt” slik retningslinjene krever. 

 

Momentene som er gjennomgått ovenfor tilsier, både enkeltvis og samlet, at avslaget 

opprettholdes. 

 

 

Innstilling: 
 
Søknad fra Daniel Andersen og Kari Kvil avslås da søknaden ikke kommer inn under ordningen 

med tilskudd til oppføring av ny enebolig. Det vises særlig til at byggeprosjektet etter 

kommunens oppfatning ikke omfatter oppføring av ny enebolig, og til at nybygget uansett ikke 

er ment til eget bruk for søkerne/utbyggerne.  

 
 

Vedlegg: 
 

- Søknad datert 22.12.2010. 

- Klage datert 14.02.2011. 

- Retningslinjer for tilskudd til nybygg. 
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KLAGE PÅ AVSLAG STARTLÅN 
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STRATEGISK PLATTFORM 2011 
 
 

Saksbehandler:  Erik Arnesen Arkiv: 243   

Arkivsaksnr.: 11/59   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/11 Formannskapet 11.03.2011 

 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Hasvik formannskap innvilger inntil kroner 120.000 til gjennomføring av Strategisk 

plattform 2011 – Vest-Finnmark regionråd. Beløpet belastes kto. 1.1400.4705.325. 

2. Tilsagnet er betinget av at alle medlemskommunene i Vest-Finnmark regionråd bevilger 

midler i henhold til planens pkt 6. 

3. Eventuell ekstern finansiering som regionrådet mottar til finansiering av tiltakene 

kommer til forholdsmessig reduksjon i kommunens tilsagn. 

 

 

Saksutredning: 
 
Regiontinget fattet den 02.12.2010 følgende enstemmige vedtak: 

 

1. Regiontinget vedtar næringsnettverkets forslag til strategisk plattform 2011 med 

følgende endring: a) Tiltakene NÆR 10-3” Næringspolitikk og fisketurisme”, NÆR 

10-4 ”GPS guiding fase 2” og NÆR 11-2 ” lokal verdiskapning gjennom turisme”, 

slås sammen til ett tiltak; ” reiselivsutvikling”, med budsjettramme på kroner 

300.000,-. 

2. INF 11-1 ”utvikling av regionalt samferdselstilbud” erstattes med ”samferdselsplan”. 

3. Regiontinget ber medlemskommunene bevilge nødvendige midler til gjennomføring av 

planen. 

 

Det fremgår av den vedtatte planens pkt 6. at finansieringen søkes fullført ved at de 5 minste 

kommunene i regionen bidrar med kroner 120.000 hver, mens de 2 største bidrar med kroner 

200.000 hver. 

 

I samsvar med vedtaket har regionrådet fremmet søknad om kroner 120.000 til gjennomføring 

av planen. 

 

Som medlem av Vest-Finnmark regionråd bør Hasvik kommune delta i finansieringen av 

Strategisk plattform sammen med de øvrige medlemskommunene. Rådmannen mener det i 

vedtaket bør tas forbehold om at de øvrige medlemskommunene bidrar i henhold til pkt. 6 i den 

vedtatte planen. Videre bør det tas forbehold om at eventuell ekstern finansiering skal gå til 

reduksjon i kommunens tilsagn. 

 

 

Vedlegg: 
 
Søknad med kopi av strategisk plattform 2011. 
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