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Arkivsak: 21/40   

Sakstittel:  SØKNAD FISKERIFONDET NYBYGG INGILÆ AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger Ingilæ AS, inntil kr. 500.000 i lån til toppfinansiering av 

nybygg fiskefartøy hos GOT Skogsøy AS. Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at 

det styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til lokale fiskemottak. Lånet er 

mindre enn omsøkt da kommunen har begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør rundt 3 % av kapitalbehovet til investering i nytt fartøy, og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspante-

obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også leveres før utbetaling.  

3. Ingilæ AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 4 år etter utbetaling. Dette 

begrunnes med at nybygget er en stor satsing av et lite rederi.  

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

sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. 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.  

d. Dersom lånet gis med 4 års rente- og avdragsfrihet blir total løpetid forlenget 

tilsvarende.  

 

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. 

 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må 

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

 

Saksutredning: 
 

 

Faktaopplysning: 

Ingilæ AS ble stiftet i 2012 og er eid av Dag Øyvind Ingilæ (76,6 %) og Henry Ingilæ (23,3 

%). Dag Øyvind (født i 1993) ble innmeldt i fiskermanntallet i 2011 og har siden arbeidet seg 

opp med kjøp av flere fartøy og kvoter. I selskapet Ingilæ AS er fartøyene «Megrunn» og «H 

Marie» registrert. Dag Øyvind Ingilæ er også medeier i selskapet Barentshav AS hvor 

fartøyet «Polarliner» er registrert.  

 

I søknaden skiver Dag Øyvind Ingilæ at Ingilæ AS er et kystfiskerederi med flere båter og 

kvoter under 11 meter. De fisker i dag primært med garn, men også med line og teiner etter 

kongekrabbe. De siste årene har de hatt et godt samarbeid med Coast Kjøllefjord AS, og  

90 % av driften foregår ut fra Kjøllefjord, som også er rederiets hjemmehavn.  

 

Årlig fisker Ingilæ AS rundt 200 tonn hvitfisk og 2 tonn kongekrabbe. Ca. 120 tonn av dette 

er torsk. De driver hovedsakelig med kystfiskefartøyet «H Marie», men ønsker å fornye seg, 

og få bedre utnyttelse av «mellomsesonger» med hovedsakelig garnfiske etter sei og andre 

arter som bifangst. Derfor har de nå kontrahert nybygg hos GOT Skogsøy AS i Manndal. 

Båten blir 10,99 meter lang x 5,3 meter bred og skal leveres i slutten av august dette året. Den 

første antatte leveringsdatoen var i midten av mai, men på grunn av Covid-19 pandemien har 

de nå fått 3,5 måneder lengere leveringstid. Ingilæ AS skal også delta i NOFO 

oljevernberedskap med denne båten.  

 

Den nye båten skal få montert sløyemaskin (Havfront Loppa 100) og ismaskin om bord. 

Dette for å kunne ta bedre vare på råstoffet. De fisker primært i kystnære farvann, men ser 

allikevel fordelene av å få sloget av fisken så tidlig som mulig. Spesielt i perioder med mye 

åte i fisken, som sild og lodde. De vil med dette oppnå en høyere snittpris på råstoffet de 

leverer, og det vil være med på å legge grunnlaget for å sysselsette et ekstra mannskap om 

bord.  

 

Ingilæ opplyser i søknaden at sløyemaskin og ismaskin gjør rederiet i stand til å ivareta 

kvalitet på fisken på en helt annen måte enn i dag. Samtidig som de har mulighet til å fiske 

over lengere tid på fiskefeltet og føre større fangster over lengere avstander til fiskemottak i 

hjemkommunen.  



 

Totale investeringer i forbindelse med nybygget er beregnet til kr 16 millioner, og Ingilæ AS 

søker kommunen om kr. 1 million i lån med fire års rente og avdragsfrihet. I forbindelse med 

nybygget er planen å selge fartøyet «H Marie». Selskapet har vedlagt søknaden driftsbudsjett 

og finansieringsplan som viser at de kan betjene lånene etter at nybygget er ferdig.  

 

Ingilæ AS ble i april 2020 innvilget et tilskudd på kr. 50.000 til forprosjekt/planlegging av 

nytt fiskefartøy (DS 3/20). Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet fra 

formannskapet. Fra før har Ingilæ AS et lån i fiskerifondet. Det ble innvilget kr. 250.000 i 

2014, og restlånet på kr. 93.000 er med pant i fartøyet «Megrunn».  

 

Vurdering: 

Det er veldig positivt for fiskeværet Kjøllefjord at Ingilæ AS med Dag Øyvind Ingilæ satser 

på å bygge et nytt fiskefartøy. En ung reder som satser stort og bygger nytt er bra, og med 

investering i utstyr som sløye- og ismaskin vil det også kunne gi rom for en ekstra i 

mannskapet. Etter rådmannens vurdering er det viktig at kommunen bidrar med finansiering 

til dette prosjektet, men det er begrenset med midler i kommunens fiskerifond. Pr dato er det 

til sammen kr. 1,9 millioner i fiskerifondet, og det er gjort vedtak på kr. ca. kr. 500.000 som 

ikke er utbetalt. Det er dermed vanskelig å innstille på hele denne søknaden uten at det går 

utover mulige fremtidige søkere.  

 

Vedtektene til fiskerifondet sier at det kan innvilges inntil kr. 1 million til nybygg (10 % av 

investeringene), men det har vært innvilget maksimalt kr. 500.000 i lån i lignende saker på 

grunn av fondets størrelse. De siste årene har det heller ikke vært vanlig å innvilge 4 års 

rente- og avdragsfrihet fordi denne praksisen gjorde at det ble fort «tomt» i fondet og det tar 

lang tid å fylle det opp igjen. Rådmannen ønsker likevel å innstille på at Ingilæ AS innvilges 

4 års rente- og avdragsfrihet.  

 

Da kommunen ikke kan opptre som en vanlig bank, er det lagt inn spesielle vilkår med lån fra 

fiskerifondet. Rederiene forplikter seg til å levere minimum 50 % av torskeleveransene og 

krabbekvoten til fiskemottak i kommunen, og det rapporteres årlig i form av en 

egenerklæring for levert fangst.  

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


