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Sak PS  1/19 
 

 

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET OKSEFJORD AS 
 

 

Innstilling: 

1. Lebesby formannskap innvilger Oksefjord AS inntil kr. 250.000 i lån til kjøp av 

torskekvote i lukket gruppe hjemmelslengde 7-8 meter. Kvoten skal settes på fartøyet m/k 

«Oksefjord» LM8481.  

2. Lånet utgjør ca. 10 % av kapitalbehovet til kvotekjøp og utbetales over Fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er bekreftet, 

skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Nedbetaling starter 6 måneder etter 

at lån er utbetalt.  

3. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen.  

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 

 

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

c) Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

b) RENTEBETINGELSER 
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Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

 

6. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

    Lebesby kommune. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: 

Forslag til endring punkt 1. 

1. Lebesby formannskap innvilger Oksefjord AS inntil kr. 250.000, max 10% av 

kjøpesummen i lån til kjøp av torskekvote i lukket gruppe hjemmelslengde 7-8 meter. 

Kvoten skal settes på fartøyet m/k «Oksefjord» LM8481.  

 

Som forslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

2. Lebesby formannskap innvilger Oksefjord AS inntil kr. 250.000, max 10% av 

kjøpesummen i lån til kjøp av torskekvote i lukket gruppe hjemmelslengde 7-8 meter. 

Kvoten skal settes på fartøyet m/k «Oksefjord» LM8481.  

3. Lånet utgjør ca. 10 % av kapitalbehovet til kvotekjøp og utbetales over Fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er bekreftet, 

skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Nedbetaling starter 6 måneder etter 

at lån er utbetalt.  

4. Tilbud om lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge denne fristen.  

5. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

6. Betingelser jf. Vedtekter for Lebesby kommunes fiskerifond: 
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§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID 

Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake 

til Lebesby kommune: 

- fartøyet selges  

- fartøyet kondemneres  

- fartøyet forliser 

- støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen 

- støttemottaker slutter i fiskeryrket 

- støttemottaker selger kvoten(e)  

Som sikkerhet for lån og tilskudd med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over 

kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet. Fondsstyret kan avgjøre pantets 

prioritet samt foreta prioritetsvikelse for gamle og nye pantelån. 

§7 TILBAKEBETALING AV LÅN  

Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter 

utbetaling. 

a) LØPETID 

c) Lån over kr. 200.000,- gis med løpetid inntil 8 år.  

b) RENTEBETINGELSER 

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente 

skal være tilsvarende gunstigste rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge 

når gjeldsbrev underskrives. Renten reguleres 2 ganger pr. år.  

c) VILKÅR  

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår;  

Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe skal leveres til 

fiskemottak i Lebesby kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt 

opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på 

at fangsten er levert i kommunen. 

 

6. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

    Lebesby kommune. 
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Sak PS  2/19 
 

 

Sakstittel:  FULLMAKT  
 

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i FS den 14.1.19 

 

Uofl. §13 
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