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Sakstittel:  SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND TIL 

EGNEBUER - COAST KJØLLEFJORD AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby formannskap avslår søknad fra Coast Kjøllefjord AS om tilskudd på kr. 250 000 til 

oppføring av egnebuer ved anlegget i Kjøllefjord. Begrunnelsen for avslaget er at det er 

begrensede midler til bedriftsrettede tiltak.   

 

Lebesby formannskap er opptatt av styrking av råstoffgrunnlaget gjennom hele året som kan 

gi økt lønnsomhet for fiskeindustrien og færre permitteringer for de ansatte. Formannskapet 

ber derfor rådmann bidra i en prosess for å avklare interessen for et felles permanent bygg 

som skal inneholde fasiliteter for egning og lagring for fiskeflåten i Kjøllefjord. 

  

Kommunen har gjennom mange år lagt til rette for økt råstofftilgang i form av felles  

infrastruktur som flytekaier og liggekaier, samt at vi driver et kontinuerlig arbeid for bedre 

skjerming og utdyping av havnene i kommunen. Det legges derfor betydelige ressurser i å 

bedre forholdene for fiskerinæringa i kommunen.    

 

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

uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 

Kjøllefjord eller postmottak@lebesby.kommune.no.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Coast Kjøllefjord AS ble stiftet i 2015, og het den gang Nergård Polar Kjøllefjord AS og 

deretter Polar Kjøllefjord AS før North Coast AS kom inn og overtok. Selskapet leier 

bygningsmassen hos Fiskeribygg AS og har leieavtale med kommunen hvor de betaler leie 

for å bruke kaia ved anlegget. Daglig leder i Coast Kjøllefjord AS er Geir Rognan og 

styreleder er Oskar Høgstad. North Coast AS eier 100 % av aksjene i Coast Kjøllefjord AS.  

 

I likhet med mange andre i hvitfiskbransjen sliter også Coast Kjøllefjord den ujevne råstoff-

tilgangen gjennom året, som blir en viktig årsak til lave marginer. Pandemien har heller ikke 

vært lett for hvitfisknæringa,  

 

Coast Kjøllefjord ønsker å øke råstoffbasen og planlegger derfor å gi et tilbud til lokale og 

fremmede line-båter. Anlegget har til nå ikke hatt egne egnebuer, men tilknyttede linebåter 

har kjøpt line fra den lokale egnesentralen som hadde tilholdssted i lokalene til Lerøy Norway 



Seafoods. Denne egnesentralen ble nedlagt for en tid tilbake, og Coast har ikke hatt mulighet 

til å tilby lokaler for egning til fartøy som vil levere til dem. Det ønsker de nå å gjøre noe 

med.  

 

I søknaden opplyser Coast at de beregner å kunne egne 3000 stamper pr. år som vil kunne gi 

anlegget ca. 400 tonn ekstra råstoff. Egning og produksjon er beregnet å gi 8 nye årsverk i 

bedriften, som igjen vil gi økt aktivitet med flere båter i Kjøllefjord. Det vil bety positive 

ringvirkninger også for servicenæringa på land. Bedriften har i dag 12 årsverk tilknyttet 

driften. Coast ønsker å være vertskap for en større fremmed lineflåte og sånn sett øke 

verdiskapingen for Coast og Lebesby kommune, skriver de i søknaden.  

 

I søknaden er følgende kostnader og finansieringsplan satt opp: 

 

Investeringer i 2 egnebrakker  kr.    400 000 

Fryser/kjølekonteiner   kr.    160 000 

Installasjon vann/strøm  kr.      60 000 

Innredning    kr.      30 000 

Frakt     kr.      50 000 

Linebruk    kr.    300 000 

Totale investeringer   kr. 1 000 000 eks.mva 

 

I forbindelse med disse investeringene søker da Coast Kjøllefjord kr. 250 000 i tilskudd som 

en del av sin finansieringsplan.  

 

Vurdering: 

Utfordringen for Coast Kjøllefjord, som for mange andre, er den ujevne råstofftilgangen i 

løpet av året. I vår kommune er det spesielt mange fiskere i gruppe 2 som har små båter. Det 

meste av råstoffet kommer dermed på land i løpet av vårtorskefisket, noe som gjør det ekstra 

krevende å greie å holde hjulene i gang jevnt gjennom året. Dette er en utfordring som er et 

problem ikke bare for landanleggene men for hele samfunnet. Det har vært drøftet i mange år, 

både i fiskerinæringa, i havna og i politiske møter. Den ujevne råstoff-tilgangen gir også 

høyere kostnader enn inntekter i perioder med lite råstoff, og mange blir permitterte med de 

uheldige konsekvensene det medfører både personlig og for samfunnet.  

 

Det vil helt klart være positivt for fiskeværet Kjøllefjord om det kommer egnebuer også i 

tilknytning til Coast Kjøllefjord sitt anlegg. De har også vurdert bruk av ferdigegnet line fra 

Latvia, men det vil gi klart større positive ringvirkninger om egningen foregår lokalt.  

 

Vurderinger kommunen må gjøre er om vi skal støtte dette prosjektet, sett opp mot andre 

anlegg som har investert i egnebuer eller har planer om det. Det vil ikke være mulig med 

dagens størrelse på næringsfondet å støtte alle aktørene i ulike bedriftsrettede tiltak med slike 

beløp. Dette fordi kommunen må behandle aktørene så likt som det lar seg gjøre.  

 

For noen år tilbake besluttet formannskapet at næringsfondet skal brukes i hovedsak til 

forprosjektering og planlegging. Det er likevel gitt noen tilskudd til investeringer innen 

fiskeri- og landbruk, samt til nyetablerere og generasjonsskifte i næringslivet. Det har innen 

fiskeri vært prioritert å bevilge midler til flytekaier og fastkaier. Det er også innvilget en god 

del tilskudd til fysiske investeringer i 2020, men da fra egne koronamidler som kommunen 

fikk tildelt og formidlet fra fylkeskommunen/departementet.  

 



Kommunen har gjennom mange år lagt til rette for økt råstofftilgang i form av felles  

infrastruktur som flytekaier og liggekaier, samt at vi driver et kontinuerlig arbeid for bedre 

skjerming og utdyping av havnene i kommunen. Det legges derfor betydelige ressurser i å 

bedre forholdene for fiskerinæringa i kommunen. I år har det vært gjort investeringer på 

mange millioner til kaier og dekningsverk i Kjøllefjord og Dyfjord for å legge til rette for 

aktørene. I Kjøllefjord har det blant annet vært investert i ny kai på Hustad, ny kaifront på 

kaia ved Coast og etter ønske fra aktørene en ny flytekai for større fartøy. Tilbake i 2014 var 

kommunen også aktiv pådriver for å etablere Fiskeribygg AS, da i en situasjon hvor det kun 

var et fiskemottak i kommunen og hvor dette var et viktig tiltak for bedre situasjonen til blant 

annet fiskeflåten og servicenæringa.    

 

Rådmann foreslår at kommunen tar et nytt initiativ til å drøfte interessen for et felles 

permanent bygg i samarbeid med Nordkappregionen havn Holding AS og fiskerinæringa i 

Kjøllefjord. Et slikt bygg kan inneholde fasiliteter som egnesentral/-buer, lagerrom til fiskere 

og eventuelt bøteri. Det bør starte med et forprosjekt i dialog med lokale fiskere og industrien 

for å avklare behov og interesse, samt hvordan et slikt prosjekt eventuelt kan organiseres og 

finansieres.  Det er en prosess som kommunen har forsøkt å ta initiativ til tidligere, men som 

vi ikke kom i mål med den gangen. Realiseringen av et slikt prosjekt vil kunne ha svært 

positive ringvirkninger for næringas fremtid i kommunen. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


