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SØKNAD TIL FISKERIFONDET 

OKSEFJORD AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: U41  

Arkivsaksnr.: 18/1259    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/19 Formannskapet 14.01.2019  

 

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.  
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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. 

 

 

 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Oksefjord AS ble stiftet i 2018 og består i dag av tre eiere (33,3 % av aksjene hver):  

Håvar Sagen (19), William Sagen (24) og Tomas Sagen (52). Aksjekapitalen er kr. 150.000 i 

selskapet. Oksefjord AS har kjøpt fartøyet M/K «Oksefjord» LM8481 fra Sagen Fisk AS (eid 

av Tomas Sagen) for kr. 300.000 og planen var å drifte i åpen gruppe (gruppe 2). Men på 

grunn av endringer i regelverket og svært lave kvoter i åpen gruppe, ser eierne at det er 

nødvendig å kjøpe torskekvote i lukket gruppe (gruppe 1). Da William Sagen og Tomas Sagen 

har egne selskaper og fartøy i lukket gruppe, må de også selge seg ut av selskapet Oksefjord 

AS slik at Håvar Sagen blir ene-eier. Dermed kan de fortsatt ha muligheten til å delta i åpne 

fiskerier etter kongekrabbe, blåkveite mm.  

 

Håvar er motormannlærling og har vært mannskap og maskinist på «Stormen Senior», samt 

drevet fiske med William og Tomas på deres båter. Han har også drevet «Oksefjord» i 

perioder i friperioder da båten tilhørte Sagen Fisk AS. «Oksefjord» har kommet i drift i 

selskapet Oksefjord AS sist høst etter renovering, og påbegynt arbeid med å få på plass 

fartøyinstruks. Fartøy med fartøyinstruks vil antakelig ha en markedsverdi på ca. kr. 750.000 i 

følge opplysninger gitt i søknaden.  

 

Vedlagt med søknaden ligger investerings- og finansieringsplan, samt driftsbudsjett og 

fangstkalkyler. Angående finansiering, så kan Håvar Sagen søke Finnmark fylkeskommunes 

rekrutteringsfond dersom han eier mer enn 67 % i selskapet Oksefjord AS. Dette er kommet 

opp som en mulighet etter at søknaden ble sendt til Lebesby kommune i desember. 
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Investeringsbudsjett

Kjøp rettighet torsk mv 7-8 m hj.l. 2 300 000kr     

-kr               

Sum investeringer 2 300 000kr     

Finansieringsplan

LÅN Innovasjon orge 74 % 1 700 000kr     

Salg rettighet 7-8 m 0 %

Egenkapital 15 % 350 000kr        

FFK 0 % -kr               

Lebesby kommune 11 % 250 000kr        

Sum finansiering 100 % 2 300 000kr     

Innovasjon Norge Arktis 1 700 000kr     

Fylkeskommunen -kr               

Lebesby kommune 250 000kr        

Sum gjeld 1 950 000kr     

Totalgjeld etter kvotekjøp

 
 

Lån på kr. 1,7 millioner fra Innovasjon Norge er allerede innvilget.  

 
Driftsbudsjett 2019 Driftsbudsjett 2020

Brutto Driftskostn. Dekningsbidrag Brutto Driftskostn. Dekningsbidrag

Torsk 750 000    112 500     255 000          675 000    101 250      229 500             

Hyse 400 000    120 000     112 000          400 000    120 000      112 000             

Krabbe 540 000    81 000       183 600          540 000    81 000        183 600             

Blåkveite -           -            -                 -           -             -                    

Kveite 24 000      7 200         6 720             30 000      9 000          8 400                 

Annet 70 000      21 000       19 600           70 000      21 000        19 600               

Sum 1 784 000  341 700     576 920          1 715 000 332 250      553 100             

Faste kostnader: Faste kostnader:

Forsikringer 15 000kr         Forsikringer 15 000kr            

Vedlikehold fartøy 80 000kr         Vedlikehold 81 600kr            

Vedlikehold redskap 50 000kr         Vedlikehold redskap 51 000kr            

adm.kostn 25 000kr         adm.kostn 25 500kr            

Skipsgebyrer 10 000kr         Skipsgebyrer 10 200kr            

Div kostnader 50 000kr         Div kostnader 51 000kr            

Sum faste kostnader 230 000kr       Sum faste kostnader 234 300kr          

Resultat før finanskostnader 346 920kr       318 800kr          

Finanskostnader: Finanskostnader:

Renter på lån I.N.  3,5 % rente 59 500kr         Renter på lån I.N.  3,5 % rente 56 823kr            

Renter FFK lån -kr              Renter lån FFK -kr                 

Renter lån Lebesby -kr                 

Avdrag lån 113 333kr       Avdrag lån 113 333kr          

Sum finanskostnader 172 833kr       Sum finanskostnader 170 156kr          

Resultat før skatt 174 087kr       Resultat før skatt 148 644kr           
 

Vedlagt med søknaden ligger også driftsbudsjett for 2021 og detaljert fangstkalkyle som 

beskriver de ulike fiskeriene i løpet av året med pris og mengde av de ulike fiskeslagene. 

Dette er ikke tatt med i saksfremlegget.  
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Vurdering: 

Håvar Sagen ønsket i utgangspunktet et fartøy i åpen gruppe, og ved hjelp av Tomas og 

William skulle de tre eie dette fartøyet gjennom selskapet Oksefjord AS. Men på grunn av 

svært lave kvoter i åpen gruppe, og endringer i deltakerforskriften (begrensinger i hvem som 

kan delta i åpen gruppe), må de gjøre om på planene. Håvar blir ene-eier av Oksefjord AS og 

selskapet investerer i en torskekvote i lukket gruppe. Samtidig som Håvar skal drifte fartøyet 

«Oksefjord» skal han også fullføre lærlingetiden sin som motormannlærling. Dersom han får 

lærlingeplass på et godkjent fiskefartøy, vil dette la seg gjøre.  

 

Det er positivt at unge fiskere ønsker å satse, og det er etter hvert nødvendig å kjøpe seg inn i 

lukket gruppe for å være sikret en inntekt som man kan leve av innen torskefiske (torsk, hyse, 

sei) og de andre fiskeriene som foregår i åpen gruppe (krabbe, blåkveite mm). Utfordringen 

for mange er å få tak i kvoter som legges ut for salg, da prisen presses stadig oppover og salg 

foregår raskt, så man må sitte klar med finansieringen for å ha mulighet. Rådmann mener 

Oksefjord AS bør innvilges omsøkte lån, da denne saken vurderes å falle inn under formålet 

om å «styrke fangstleddet i Lebesby kommune, samt å øke rekrutteringen til fiskaryrket».   

 

 

 


