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GODKJENNING AV INNKALLING TIL  FORMANNSKAPSMØTE 6.2.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/41    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner innkalling til Formannskapsmøte 6.2.18 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 6.2.18. 

Innkalling og sakspapirer skal egentlig være tilgjengelig for medlemmer mandag 29.1.18, som 

er 8 dager før møtedato.  

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV SAKSLISTE TIL FORMANNSKAPSMØTE 6.2.18 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/42    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 2/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner saksliste til Formannskapsmøte 6.2.18. 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Formannskapsmøtet er satt opp til tirsdag 6.2.18. Sakspapirer er gjort tilgjengelig for 

utvalgsmedlemmene minst 8 dager før møtet, mandag 29.1.18. 

 

 

Vurdering: 
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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT 

FORMANNSKAPSMØTE 18.12.17 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 &17  

Arkivsaksnr.: 18/43    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 3/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby Formannskap godkjenner møteprotokoll fra ekstraordinært Formannskapsmøte 

18.12.17. 

 

 

 

Vedlegg: 

MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 18.12.2017 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Foreløpig protokoller var godkjent av ordfører før saksprotokoller ble publisert. 

 

 

Vurdering: 
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DISPONERING AV UTBYTTE FINNMARK HAVFISKE - FORNYET 

BEHANDLING 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 255  

Arkivsaksnr.: 18/105    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 4/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby formannskap bevilger 200 000 av disposisjonsfondet til trivselstiltak ved Kjøllefjord 

skole ref sak 29/16 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i sak 29/16 følgende: 
Lebesby MDG foreslår en rettferdig fordeling av utbytte fra Finnmark Havfiske, slik at alle i kommunen kan nyte 

godt av pengene. Vi foreslår følgende:  

Kr. 200.000.- til tiltak i Kjøllefjord. 

 Kr. 75.000.- til tiltak i Lebesby.  

Kr. 50.000.- til tiltak i Dyfjord, Kunes og Veidnes.  

Kulturleder, i samarbeid med bygdene, deler ut midlene til distriktene. De 200.000 kr til Kjøllefjord øremerkes 

til trivselstiltak for ungdom i skolen. Arbeidsgruppe bestående av elever og ungdomsråd jobber fram tiltak. 

Viktig med en bred prosess der alle elvene blir hørt. Skoleledelsen er administrasjon for gruppa 

 

Penge ble ikke benyttet i 2016 og ble budsjettert på nytt i 2017. Men heller ikke i 2017 ble 

pengene til Kjøllefjord skole benyttet. Som kjent er regnskapsreglene slik at midler som ikke 

er benyttet innen årets slutt ikke kan benyttes i påfølgende år uten at det gjøres nye vedtak. 

 

En gruppe ved skolen har jobbet fram hvordan pengene ønskes disponert, men rakk ikke å 

gjennomføre det i 2017. Men de vil gjerne gjennomføre tiltaket. 

 

Vurdering: 

Kommunestyrets intensjon i denne saken bør oppfylles. Derfor er rådmannens vurdering at 

beløpet bør bevilges av disposisjonsfondet slik at tiltaket nå kan gjennomføres. Dersom det 

blir overskudd på regnskapet for 2017 så vil rådmannen foreslå at det avsettes til 

disposisjonsfondet, dermed kan pengen tilbakeføres fondet, såfremt vi går i pluss. 
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KJØP AV PROGRAMVARE FOR EIENDOMSSKATT M.M. 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: 637  

Arkivsaksnr.: 18/119    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar å investere i programvare for forvaltning av 

eiendomsskatt, vann og avløp, renovasjon m.m. med en kostnadsramme for innkjøp, 

installasjon og opplæring på kr. 600 000,- og en kostnadsramme for årlig vedlikehold på kr. 

100 000,- Innkjøp dekkes av disposisjonsfondet. Driftsbudsjettrammen for Teknisk sektor økes 

med kr. 100 000,- for 2018. 

 

 

Vedlegg: 

Tilbud på ISY ProAktiv fra Norconsult Informasjonssystemer AS 

 

Faktaopplysning: 

Etter at kommunen måtte oppheve vedtak om innføring av eiendomsskatt for boliger, 

fritidsboliger og næring i hele kommunen er det avdekket at det må etableres bedre system for 

gjennomføring av både takseringsarbeidet og utskriving av skatt – dette for å kvalitetssikre 

arbeidet, og for å oppfylle lovkravet for utskriving av eiendomsskatt. 

 

Vurdering: 

Dagens system for utskriving av eiendomsskatt har kvalitetsmessige svakheter, og det er 

vanskelig og tidkrevende å gjennomføre ajourhold i tråd med Eiendomsskatteloven. For å 

kvalitetssikre dette arbeidet er det nødvendig å ta i bruk et bedre system. Det finnes ikke 

mange alternativer i markedet. Markedsledere er KomTek (Norkart) og ProAktiv (Norconsult 

Informasjonssystemer). Disse programmene leveres av de 2 største leverandørene av 

kartforvaltningsløsninger i Norge. Det er ingen tvil om at en bør velge ProAktiv da vi i dag 

kjøper alle våre kartforvaltningsløsninger fra Norconsult Informasjonssystemer. I tillegg til 

eiendomsskatteforvaltning er ProAktiv en løsning for systematisering av forvaltning av Vann 

og avløp, renovasjon og slamtømming. Systemet vil i sterk grad bidra til å kvalitetssikre 

arbeidet med saksbehandling, fakturering, oversikt m.m. Kostnadene bør fordeles på 

eiendomsskatt og selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. For selvkostområdene vil 

investeringen ikke medføre økte kostnader fordi kommunen her har vedtatt 100 % 

selvkostfinansiering. 

Vedlagte tilbud omfatter ikke renovasjon og slamtømming, men de totale kostnadene er 

estimert til ca kr. 600 00,- for innkjøp, installasjon og opplæring, og ca kr. 100 000,- i årlige 

vedlikeholdskostnader. 
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VA ANLEGG JERNSTEINVANNET - KIRKEVEGEN 26 

 

 

Saksbehandler:  Birger Wallenius Arkiv: J81  

Arkivsaksnr.: 18/118    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved Formannskapet vedtar å prioritere å renovere VA anlegg fra inntaket 

ved Jernsteinvannet til Kirkevegen 26 i 2018 og 2019, fremfor fortsettelse av renovering av 

VA anlegg i lille- og Store ringveg. 

 

 

Faktaopplysning: 

Etter siste lekkasje på tilførselsledningen fra inntaket ved Jernsteinvannet til Kirkevegen 26 

ble det avdekket manglende kvalitet på arbeidet som er gjort når denne ledningen ble lagt på 

80 tallet. Ledningen mistenkes lagt med dårlige omfyllingsmasser og kan direkte berøre fjell 

flere steder, noe som øker faren for brudd/lekkasje. Øvrige vann- og avløpsledninger i traseen 

fra idrettshallen til Kirkevegen 26 er gamle og dårlige – flere abonnenter i området har dårlig 

vannkvalitet. 

 

Vurdering: 

Det anbefales at ny tilførselsledning fra inntaket ved Jernsteinvannet til Kirkevegen 26 

prioriteres. Det er allerede sendt ut tilbudsforespørsel på prosjektering og byggeledelse for 

dette tiltaket. Kostnadene antas å bli ca kr. 8 000 000,- fordelt på 2 x 5 måneders 

anleggsperioder (2018 og 2019). Det anses at tilførselsledning m.m. er viktigere enn fullføring 

av renovering av VA anlegget i ringvegene, da feil på tilførselsledningen, med forventet 

vannavstenging, får konsekvenser for helse Kjøllefjord. Kjøllefjord har pr i dag ikke 

tilfredsstillende reservevannsløsning. 
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OPPSTART OG DRIFT AV SELVHJELPSGRUPPE I LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Muna Larsen Arkiv:   

Arkivsaksnr.: 18/125    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap vedtar Igangsetting av selvhjelpsgruppe for menn, som har 

vært utsatt for seksuelle overgrep med bistand fra Jarle Holseter, med forbehold om 

absolutt krav om lokal koordinator, med en kostnad på inntil kr 34 000,-.  

2. Leie av møtelokaler med inntil kr 10 000,-. 

 

 

Vedlegg: 

Prosjektbeskrivelse for oppstart og drift av mannegruppe i Lebesby kommune.  

Igangsetterrollen – hva innebærer den? 

Hva er en selvorganisert selvhjelpsgruppe? 

 

Faktaopplysning: 

I kjølevannet av «Kjøllefjordsaken» ser vi et behov for en selvhjelpsgruppe for menn som er 

utsatt for seksuelle overgrep. I forbindelse med fagseminaret «Gutter og menn utsatt for 

seksuelle overgrep», var Jarle Holseter v/Utsatt mann en av foreleserne. Holseter har erfaring 

med oppstart av selvhjelpsgrupper for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep.  

 

Norasenteret har ikke vært med og startet selvhjelpsgrupper, men innehar stor erfaring med 

gruppeterapi. Erfaringen som Holseter sitter med kan ikke Norasenteret bistå med. De kan 

eventuelt bistå med faglig innhold inn i selvhjelpsgruppen. Norasenteret har ytret ønske om å 

kunne være med i oppstartsfase med Holseter for å få informasjon på hvordan man starter opp 

en slik selvhjelpsgruppe. 

 

En person har sagt seg villig til å være lokal koordinator for selvhjelpsgruppen. Det er 

foreslått at lokal koordinator skal ha et lederhonorar med kr 50 000,- for 1 år, som innebærer 

at han har en oppdragsavtale med Lebesby kommune v/ helse- og omsorgssektor. 

 

I møte med kommunepsykolog, miljøterapeut og Norasenteret 24.01.18, formidler 

kommunepsykologen at den lokale koordinatoren kunne blant annet bistå med psykoedukative 

selvhjelpsmetoder. Dette er en metode som ikke kan utføres av ufaglærte personer.  

 

Ut fra hva kommunepsykolog har formidlet om hvordan Holseter igangsetter en 

selvhjelpsgruppe, er det i tråd med hva Selvhjelp Norge (nasjonalt kompetansesenter for 

selvorganisert selvhjelp) skriver om igangsetting. Kommunepsykolog har skrevet i sin 

beskrivelse at det skal være en lokal koordinator for selvhjelpsgruppen. Helse- og omsorgssjef 
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har ikke fått klarhet i om dette er et absolutt krav for opplegget som Holseter har. Selvhjelp 

Norge beskriver at selvhjelpsgruppe er en lederløs gruppe, som skal baseres på den enkeltes 

kunnskap om eget problem og er et likeverdig fellesskap.  

 

Det ble søkt tilskudd til fagseminaret «Gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep», og det er 

kr 11 000,-, som vil bli satt på bundne fond, som kan benyttes til oppstart av selvhjelpsgruppa. 

 

Vurdering: 

Det vurderes ut fra den informasjon som er kommet fra kommunepsykolog og miljøterapeut 

rus, at kommunen bør bistå i en oppstartsfase for igangsetting av en selvhjelpsgruppe for 

menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det vurderes at Jarle Holseter innehar 

kompetansen for igangsetting av selvhjelpsgruppe.  

 

Ut fra forståelsen for hva en selvhjelpsgruppe er, så skal den være uavhengig og lederløs. 

«Erfaring viser at det skal kun litt lederskap til for at deltakerne kan lene seg tilbake og 

fraskrive seg ansvar for gruppas utvikling.» (selvhjelp Norge) 

 

Helse- og omsorgssjef fraråder selvhjelpsgruppe med en lokal koordinator. Dette ut fra at 

Lebesby kommune kan ikke stå ansvarlig om dette er faglig forsvarlig jfr. Lover og forskrifter 

som vi er underlagt. Samt at Selvhjelp Norge beskriver at selvhjelpsgruppa er i fellesskap 

ansvarlige for gruppas drift og utvikling. Om selvhjelpsgruppen starter opp i tråd med 

Selvhjelp Norge, så anbefales det.  

 

Dersom Jarle Holseter mener at det er et absolutt krav med en lokal koordinator, vil det være 

ønskelig å finne et annet alternativ.    

 

Kostnad for å leie inn Jarle Holseter er totalt kr 45 000,- inkl, honorar/ reise/opphold/kost. 

Med å benytte «overskuddet» fra fagseminaret så vil utgiften bli kr 34 000,-. 
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SØKNAD OM LÅN TIL FISKERIFONDET 

T-S BARENTS AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 18/98    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 8/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger T-S Barents AS, 9717 Veidnesklubben, inntil  

kr. 500.000 i lån til kjøp av fartøyene «Nordsund» LG 4735 (lengde 13,58 m) og «Marna» 

LK5040 (lengde 12,55 m) og 2 kvoterettigheter (hjemmelslengde 7 og 10 m).  

2. Lånet utgjør ca. 5 % av kapitalbehovet og utbetales over disposisjonsfond 256080002 når 

fullfinansiering er dokumentert, kopi av kjøpekontrakter er oversendt, 

skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

3. Nedbetaling starter 6 måneder etter utbetaling av lånet. Tilbud om lån er gyldig i 6 

måneder, rådmannen kan forlenge denne fristen. 

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøyene med 2. eller 3. prioritet. Rådmannen 

kan endre prioritet. 

5. Betingelser jfr. 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 



  Sak 8/18 

 

 Side 2 av 21   

 

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. 

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

    Lebesby kommune. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om lån fra T-S Barents AS med vedlegg.  

Årsregnskap for T-S Barents AS 2016. 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

T-S Barents AS ble stiftet i 2007 og har adresse Veidnesklubben. Selskapet har følgende 

aksjonærer:  Alma Arlikeviciene  31 %  

Roy Endor Lyder  21 %  

Svein Vegard Lyder  16 %  

Matz Vegar Lyder  16 %  

Wenche Agnete Lyder 16 % 

 

Daglig leder er Wenche Agnete Lyder og styrets leder er Svein Vegar Lyder. T-S Barents AS 

eier bygningsmassen på Veidnes der fiskebruket holder til. Fra tidligere er fartøyet «Gammel 

Joyken» (lengde 10,35 m) registrert i selskapet. Dette er et fartøy i åpen gruppe, uten kvote i 

gruppe 1. Alle eierne av aksjeselskapet (med unntak av Roy Endor Lyder) er registrerte fiskere 

på blad B (yrkesfiskere) og har egne fartøy i åpen gruppe i tillegg.  

 

Noen av de samme eierne har også aksjer i Lyder Fiskebåt AS som eier fartøyet «Karoline 

Victoria» LG 48822 (lengde 12,96 m) med 2 kvoter i gruppe 1, og aksjer i Lyder Fisk AS som 

eier fartøyet «Tråle» LK2826 (lengde 10,65 m) med kvote i gruppe 1. Lyder Fisk AS omsetter 

i tillegg krabben som selges fra Veidnes.  

 

T-S Barents AS skriver i sin søknad om oppbyggingen av fiskeri- og krabbevirksomheten på 

Veidnes gjennom de senere år. Det er etablert krabbemottak, egnesentral og det prosjekteres 

nå et mottak for hvitfisk, samt boliger. Veidnes ligger nært Banak lufthavn og er dermed 

gunstig plassert med tanke på logistikk ut til markedene. Lyder-familien er også engasjert i 

Veidnes Havneutvikling AS, hvor mange fiskere har gått sammen for å investere i 
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flytebrygger til Veidnes. T-S Barents AS eier 12,5 % av aksjene i Veidnes Havneutvikling 

AS.  

 

T-S Barents AS skriver videre i sin søknad at de må ha nyere, større og bedre egnede fartøy 

for å ivareta kvalitet og stabile leveransen, for å lykkes med sitt konsept. Ved å investere i 

gruppe 1 kvoter og større fartøy sikrer man stabil råstofftilgang. Det er viktig for å kunne 

levere ferske produkter stabilt til et kresent, men godt betalt marked ute i verden.  

 

T-S Barents AS ønsker å kjøpe fartøyene: 

 

 M/S Nordsund, kjenningssignal LG4735. Byggeår: 1988, i plast. Motoren er fra 1998 

og overhalt høsten 2017. Lengde 13,58 meter og bredde 4,18 meter. Båten er rigget for 

garnfiske, og er klasset for bankfiske 1. Kvote med hjemmelslengde 10,67 meter.  

 

 M/S Marna, kjenningssignal LK5040. Byggeår 1993, i aluminium. Ny motor i 2008. 

Lengde 12,22 meter, bredde 4,10 meter. Har i hovedsak vært brukt til garn, line og 

snurpenot, og er klasset for kystfiske. Kvote med hjemmelslengde 7,6 meter.   

 

Totale investeringer med fartøy, kvoter og redskap/rigging er satt til 10,8 millioner. Her skal 

de blant annet utruste fartøyene til linefiske og bankfiske 2 (for å kunne fiske ut til 200 

nautiske mil når fisken har forlatt kysten).  

 

Finansieringsplanen ser slik ut: 

Pantelån i bank   kr.   8 700 000 

Lån Lebesby kommune kr.      500 000 

Egenkapital    kr.   1 600 000 

Sum finansiering  kr. 10 800 000 

 

I vedlagte budsjett for driften av de to fartøyene, er det beregnet netto fangstverdi på kr. 6,7 

millioner pr. år, driftsresultat på kr. 1,08 millioner og årsresultat på kr. 692.000.  

 

 Regnskapet for T-S Barents AS i 2016 viste en omsetning på kr. 1 151 000 (av dette er 

husleie fra Lyder Fisk AS kr. 300.000).  

 Årsresultat for 2016 var kr. 591 000. Årsresultatet for 2015 var kr. 156 000 og for 2014 kr. 

– 57 000.  

 Kortsiktig gjeld pr 31.12.2016 på kr. 2,8 mill. opplyses å være til Lyder Fisk AS, og 

eiendeler på totalt 3,7 mill. er i hovedsak bygningsmassen.  

 Sum egenkapital var pr. 31.12.2016 på kr. 649.000. 

 

 

Vurdering: 

Denne søknaden er den første som T-S Barents AS har sendt til kommunens fiskerifond. Det 

ble i juni 2017 innvilget et lån på kr. 500.000 til Lyder Fiskebåt AS for kjøp av fartøyet 

«Røstad», som ble omregistrert til «Karoline Victoria». Denne og de to nye fartøyene er alle 

over 11 meter, og dermed rigget for å drifte større deler av året enn den aller minste 

sjarkflåten. Det er positivt både for Veidnes og for kommunen at det investeres i litt større 

fartøy, og ikke minst, at det investeres i fiskekvoter. Med disse tre båtene som basis ønsker de 

å sikre et forsvarlig kvantum som kan landes lokalt og dermed danne grunnlag for et nytt 
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hvitfiskmottak i Veidnes. Hittil har de fleste båtene i Veidnes levert torskekvoten i 

Kjøllefjord.  

 

I Fiskeridirektoratets register er det pr. 27.01.2017 registrert: 

 

 95 fartøy i Lebesby kommune, av disse er 21 på Veidnes.  

 36 fartøy i kommunen med kvote i gruppe 1, hvorav 7 fartøy tilhører Veidnes.  

 7 fartøy som er over 10,67 m og kan rigges for bankfiske 2. Av disse er 2 på Veidnes.  

 

Fiskeværet har hatt en utrulig vekst når det gjelder fiskefartøy og det er i all hovedsak Lyder-

familien som står bak denne veksten, og som har fått andre fiskere til å komme flyttende til 

bygda. De skriver i søknaden sin at de har brukt mye menneskelige og økonomiske ressurser 

for å komme dit de er i dag, og det har vi ingen grunn til å tvile på. Hittil har inntekten i 

hovedsak kommet fra direkte fiske etter krabbe og av den økende omsetningen av krabbe som 

de selv selger direkte til utlandet gjennom Lyder Fisk AS. Lyder Fisk AS har i følge 

innkjøpsstatistikken kjøpt inn 86 tonn krabbe i 2016, og 189 tonn i 2017. Dette er et betydelig 

kvantum.  

 

Rådmannen vurderer denne satsingen som viktig for at kommunen skal få flere fartøy som har 

kvoter i gruppe 1. Det er bekymringsfullt at flere selger kvotene sine ut av kommunen, og 

dermed bør vi i denne saken låne penger fra fiskerifondet til T-S Barents AS som ønsker å 

kjøpe fartøy og kvoter inn til kommunen. Det fører til økt fiskeriaktivitet både i Veidnes og 

kommunen for øvrig.  
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV BUNKRINGSANLEGG FOR 

FISKEFLÅTEN 

KJØLLEFJORD BUNKER AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/128    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 9/18 Formannskapet 06.02.2018  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Kjøllefjord Bunker AS inntil kr. 100.000 i tilskudd til 

planlegging/prosjektering av større bunkringsanlegg for fiskeflåten.  

2. Begrunnelsen for å innvilge tilskudd er at det er viktig å få planlagt et bedre 

bunkringsanlegg for flåten. Bunkringssituasjonen til hele fiskeflåten må bli bedre, det 

vil trekke større fartøy til Kjøllefjord og føre til økt kvantum landet råstoff, økt 

sysselsetting og økt omsetning i handelsstanden.  

3. Beløpet dekkes over næringsfond kap. 14704.1215.325, og kan utgjøre ca. 30 % av 

kostnadene med planlegging og prosjektering av anlegget, inkludert egeninnsats. 

Omsøkte beløp kan dessverre ikke innvilges, da kommunen har begrensede midler til 

næringsutvikling.  

4. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte jf. EØS-avtalen. Vedlagt følger 

en erklæring som må fylles ut og returneres til Lebesby kommune. Dersom De ønsker 

å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om skriftlig 

tilbakemelding innen 15.03.2018. Dersom arbeidet ikke er gjennomført innen 

31.12.2018, vil tilskuddet bli trukket tilbake.  

5. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagen sendes innen 

3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kjøllefjord Bunker AS ble stiftet i 2015 og har følgende eiersammensetning:  

 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS  52 %  

Peto AS v/Bård Rasmussen   24 % 

Bernt Errol Fredriksen   24 % 

 

Kjøllefjord Skipsekspedisjon AS er eid 100 % av Bernt Reidar Fredriksen. Kjøllefjord Bunker 

AS ble etablert da Bunker Oil, som hadde bunkringsanlegget i havna, ønsket å trekke seg ut. 
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Kjøllefjord Bunker overtok anlegget, og driver i dag utsalg av marine gassoljer (MGO) og 

smøreolje til fiskeflåten og anleggsmaskiner. Omsetningen i 2017 var på kr. 6,4 millioner og 

årsresultatet på kr. 419.935. Egenkapitalen i selskapet er kr. 714.491 pr. 31.12.2017.  

 

Tanken som Kjøllefjord Bunker overtok i 2015 er gammel og alt for liten for dagens utgående 

volum. Kapasiteten er på 60 m3, og tilfredsstiller ikke kravene fra myndighetene f.o.m. 

1.1.2019. Det vil også fra 2019 tre i kraft nye regler for tankanlegg, da man må bygge 

oppsamlingsbasseng rundt tankanlegg som ikke har dobbelbunn, og det må regelmessig 

gjennomføres dyre kontroller.  

 

Dagens tank er for liten til at en tankbåt kan komme inn å fylle opp, så derfor må Kjøllefjord 

Bunker få alt tilkjørt med bil fra Mehamn. Dette koster 0,25 kr. pr. liter i frakt, og gjør at de 

ikke er konkurransedyktige på store fyllinger til trålere/større snurrevadbåter. Det har også 

hendt i sesongene at tankanlegget i Mehamn ikke har nok drivstoff til egen flåte, og dermed 

blir ikke Kjøllefjord prioritert. Flere ganger har flåten i Kjøllefjord måttet vente eller gå andre 

steder for å fylle tanken, og det har hendt at de har vært fri for MGO i opptil 2 uker midt i 

høysesongen. Bernt Reidar anslår i sin søknad at de har sagt nei til forespørsler på større 

fyllinger (15-50 m3) ca. 10-12 ganger i 2017, i tillegg til MS «Sørøyfisk» som hele tiden har 

vært innforstått med at den ikke kunne bunkres her.  

 

Med større etterspørsel etter MGO i Kjøllefjord (spesielt etter at Nergård Polar Kjøllefjord AS 

ble etablert), og med oppstart av Finnmark Fisk AS i Mehamn, må Kjøllefjord være 

selvforsynt med MGO. Bernt Reidar Fredriksen ønsker derfor å gå til innkjøp av 3 tanker på 

60 m3 hver, slik at anlegget vil få en kapasitet på 180 m3, som også kan utvides hvis det blir 

behov for det. Med større tankkapasitet lokalt, vil man kunne få inn tankbåt 1 gang pr. måned, 

noe som reduserer fraktkostnadene betraktelig og sikrer leveranser hele året.  

 

Med søknaden ligger en oversikt over for antall liter solgt: 

 2016: ca. 490.000 liter 

 2017: ca. 763.000 liter  

 Budsjett 2018: 1.350.000 liter 

 

Bernt Reidar har valgt å bruke Norsk Energiteknikk i Tromsø for å prosjektere nytt anlegg. 

Vedlagt søknaden er det satt opp følgende kostnadsoverslag over planleggingsarbeidet med 

konsulent og prosjektering.  

 

Estimert timer ordinær, 40 timer à kr. 980  kr.   29.400 

Estimert miljørisikovurdering   kr.   40.000 

Estimert risikovurdering    kr.   10.000 

Reisekostnader     kr.   20.000 

Estimert byggesøknad    kr. 150.000 

Søknad om disp. for tankene    kr.     8.000 

Sum        kr. 257.400 

 

I tillegg har Bernt Reidar brukt ca. 1 måned på å planlegge, undersøke og utrede, og dette kan 

beregnes som egeninnsats og anslås til omlag kr. 60.000,- (172 timer à kr. 350). 
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Totale kostnader for å sette opp hele anlegget er beregnet til kr. 3.403.100 eks. mva. Av dette 

utgjør tanker, pumper og slanger ca. kr. 1,7 millioner og det øvrige er grunnarbeid og 

kostnader med å sette opp tankanlegget.  

 

Finansieringsplanen som er satt opp i søknaden: 

 

Tilskudd fra næringsfondet  kr.    257.400 

Lån/leasing fra bank   kr. 1.670.000 

Egenkapital    kr. 1.475.700  

Sum finansiering   kr. 3.403.100 

 

Bernt Reidar har vært i dialog med bank, og de finansierer kun omsettelige gjenstander, derfor 

er lån fra bank ikke ført opp med et større beløp i denne søknaden.  

 

 

Vurdering: 

Det er ingen tvil om at bunkringssituasjonen i Kjøllefjord har vært krevende lenge, og det er 

blitt ekstra utfordrende med nye og større fartøy som kommer til havna. Avhengigheten av å 

få tilført MGO med bil fra Mehamn, gjør at vi er sårbar når de ikke har kapasitet. Ekstra 

kostnader forbundet med frakt, gjør at Kjøllefjord Bunker ikke blir konkurransedyktig, og 

enda verre er det når det ikke er MGO å få kjøpt i Kjøllefjord og flåten må ligge i ro eller gå 

andre steder. Det er ikke noen holdbar situasjon. Dersom fiskeværet skal utvikle seg, og 

tiltrekke seg større fartøy, må det et større anlegg til. Det er veldig positivt at Kjøllefjord 

Bunker AS ser på muligheten for å gjøre dette løftet. Det er imidlertid krevende å få en god 

finansiering, da bankene kun finansierer det som kan omsettes i ettertid (som tankanlegg, rør, 

pumpesystem). Dette prosjektet har også høye kostnader med grunnlagsinvesteringer mm.  

 

Rådmannen vurderer denne saken som veldig viktig for hele fiskerinæringa i kommunen. Det 

er en viktig grunnlagsinvestering, som kommunen bør støtte med tilskudd til planleggingen 

først og fremst. Uten økt kapasitet og konkurransedyktige priser, vil kommunens havner, flåte, 

industri og handelsnæring tape i kampen om råstoffet.  
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SCOOTERLØYPER – RAMMER FOR ARBEIDET MED NY FORSKRIFT 

 

 

Saksbehandler:  Odd Birkeland Arkiv: K01  

Arkivsaksnr.: 18/61    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 10/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

Lebesby kommune vedtar å igangsette arbeidet med revisjon av gjeldende forskrift om 

scooterløyper opprettet med hjemmel i motorferdselsforskriften § 4 

Det settes følgende rammer for revisjonsarbeidet: 

- Forskriftsrevisjonen omfatter kun eksisterende løyper, evt mindre justeringer av 

eksisterende løyper. 

- Det åpnes ikke opp for å etablere helt nye løyper. 

- Forskriftsabeidet foretas samlet for hele kommunens løypenett.. 

- 300-meters regelen om rasting vedtas for hele løypenettet. 

- Fri ferdsel på islagte vann, (der løypa går over),  vurderes. 

- Gebyrbetaling for å benytte løypenettet kan fastsettes gjennom gebyrregulativet. 

- Fartsbegrensninger fastsettes. 

 

 

 

Denne saken omfatter kun å fastsette rammer for det videre arbeidet med revisjon av 

scooterløypeforskriften. 

Arbeidet videre vil omfatte en brei høringsrunde med berørte parter, samt statlige 

fagmyndigheter, Fylkesmannen, nabokommuner,reidrifta og grunneier før saken legges frem 

for endelig politisk behandling. 

 

Den nasjonale forskriften, (motorferdsel i utmark), ble sist endret og vedtatt i 2015. 

En vesentlig endring fra tidligere er at det nå er kommunene selv som skal fastsette forskrift 

om løypenett. Tidligere lå denne myndigheten under Fylkesmannen. 

 

Denne endringen har medført at også eksisterende løypenett må vedtas på nytt. 

Fristen for å få dette gjennomført er 19. Juni 2021. 

Det er krav om at forskriften skal fastsette bestemmelser om bruken av løypene, herunder 

fartsbegrensninger og kjøretider. I tillegg gis også kommunene mulighet til å kreve 

brukerbetaling til dekning av driftskostnadene. 

 

Nye scooterløyper. 

I de tilfellene der kommunen ønsker å legge ut helt nye løyper er det krav om et til dels 

omfattende utredningsarbeid. 

- Konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet. 

- Støypåvirkning. 

- Bolig- og hytteområder. 
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- Landskap. 

- Kulturminner og kulturmiljø. 

 

Eksisterende løypenett. 

Når det gjelder de eksisterende løypene og videreføringen av disse, har Miljøverndirektoratet i 

skriv av 22.09.17 gitt føringer for en noe enklere saksbehandling. 

Utredningsarbeidet knyttet til disse løypene vil i de fleste tilfellene være på et nivå som tilsier 

at kommunen selv bør kunne ta de nødvendige vurderingene. 

Selv om utredningsabeidet for disse løypene kan være noe enklere, skal det  for vær løype 

vurderes hvordan disse kan påvirke friluftslivet, naturmangfoldet og reindrifta m.m ut fra den 

faktakunnskapen kommunen har. 

 

For evt nye løyper må kommunen sannsynligvis innhente ekstern bistand i utredningsarbeidet. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen vil i denne omgangen foreslå at man kun legger opp til å få godkjent det 

eksistende løypenettet. 

Selv om vi har relativt god tid frem til 2021 med å få dette på plass, vil det være greit å få på 

plass en permanent forskrift. 

Dette fratar oss imidlertid ikke muligheten til å arbeide for å endre og ev. vedta nye løyper ved 

en senere anledning. 

Miljøverndirektoratet har også lagt opp til en noe enklere saksbehandling når det gjelder å få 

godkjent de eksisterende løypene. 

Dette er et arbeid som kan løses med de ressursene kommunen disponerer. 

For ev. nye løyper må vi sannsynligvis leie inn ekstern kompetanse, noe som da også medfører 

økonomiske konsekvenser. 

 

Parallelt med revisjon av scooterløypeforskriften skal kommunen også kartlegge og verdisette 

sine friluftlivområder. 

Dette arbeidet skal forhåpentligvis være ferdigstilt innen utgangen av 2018. 

Miljøverdirektoratet anbefaler kommunene å avvente arbeidet med revisjon av scooterløypene 

til dette arbeidet er gjennomført. 

I og med at forslaget til rammer for revisjonsarbeidet kun omfatter eksisterende løyper, 

vurderer rådmannen det dithen at disse løypene ikke kommer i konflikt med friluftsinteresser 

og at saken derfor kan sendes ut på høring. 

Skulle man velge å åpne opp for at forskriften også skal omfatte nye løyper, må man avvente 

høringsrunden til etter at denne kartleggingen er gjennomført. 
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SUPPLERINGSVALG - KOMMUNENS VARAREPRESENTANT TIL  IKA 

FINNMARK IKS 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 010  

Arkivsaksnr.: 18/102    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 11/18 Formannskapet 06.02.2018  

PS / Kommunestyret   

 

Innstilling: 

1. Lebesby kommunestyre velger følgende som kommunens vararepresentant til  

IKA Finnmark IKS: ________________________________________ 

 

2. Dette valg erstatter KS vedtak av 18.12.17 i sak PS 95/17 i punkt 2, kulepunkt to hvor 

Tommy Vevang var valgt som vararepresentant. 

 

3. Valgene gjelder fra 18.12.17 og ut valgperioden (høst 2019). 

 

 

 

Vedlegg: 

VEDTAK - VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT 

TIL IKA FINNMARK IKS HØST 2015 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SUPPLERINGSVALG - FAST MEDLEM AV 

SAKKYNDIG ANKENEMD - EIENDOMSSKATT 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 

 

 

Faktaopplysning: 

Ørjan Olsen ble innvilget fritak fra sine politiske verv ut valgperioden.  

Ved suppleringsvalg i Kommunestyret 18.12.17 i PS 95/17 ble Tommy Vevang valgt som 

kommunens vararepresentant til IKA Finnmark IKS.  

Gjennomgang viser at Vevang allerede var valgt som vararepresentant under valget høsten 

2015.  

 

Kommunens representanter til IKA Finnmark IKS er følgende:  

Herny Ingilæ er fast medlem. 

1. vara Ørjan Olsen 

2. vara Tommy Vevang. 

3. vara Stine Akselsen 

 

 

Det mangler derfor fortsatt 1 vararepresentant. 
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Kommunelovens § 16 – 3 lyder: 

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, 

kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. 

Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre 

enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem 

fra det underrepresenterte kjønn. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 


