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Arkivsak: 18/98   

Sakstittel:  SØKNAD OM LÅN TIL FISKERIFONDET T-S BARENTS AS 

 

 

Rådmannens 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 

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. 

 

 

Saksutredning: 
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 

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 

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.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


