
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/128   

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD TIL PLANLEGGING AV 

BUNKRINGSANLEGG FOR FISKEFLÅTEN - KJØLLEFJORD BUNKER AS 

 

 

Rådmannens 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.  

 

 

Saksutredning: 
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. 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). 

 

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.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


