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Arkivsak: 18/915   

Sakstittel:  SØKNAD OM TILSKUDD LYDER FISK DYFJORD AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger Lyder fisk Dyfjord AS inntil kr. 100.000 i tilskudd til 

prosjektering/ planlegging av kaianlegget i Dyfjord. Kommunen har begrensede 

midler til næringsformål og har derfor ikke mulighet til å innvilge det omsøkte 

beløpet. Tilskuddet kan utgjøre 50 % av prosjekteringskostnadene.  

2. Formannskapet har i saksnr. PS 3/15 gjort vedtak om at midler fra kommunalt 

næringsfond skal benyttes til forprosjekter og andre «myke investeringer» og som 

hovedregel ikke til fysiske investeringer. Det har likevel vært innvilget tilskudd til 

flytekaier og andre service- og fellestiltak til fiskere, men da i hovedsak fra bundet 

konsesjonsavgiftsfond. Kommunen har nå ikke ledige midler i dette fondet til å gi 

tilskudd til kaianlegget i Dyfjord.  

3. Tilskuddet dekkes over kap.14704.1215.325 næringsfond og kan utbetales når det 

foreligger regnskap/faktura. Tilskudd fra næringsfond gis som bagatellmessig støtte 

jf. EØS-avtalen. Vedlagt følger en erklæring som må fylles ut og returneres til 

Lebesby kommune. 

4. Dersom De ønsker å benytte tilbudet om tilskudd, og aksepterer vilkårene, ber vi om 

skriftlig tilbakemelding innen 30.11.2018, se vedlegg. Tilskuddet må benyttes innen 

30.9.2019.  

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: 

Lyder fisk AS har etablert selskapet Lyder fisk Dyfjord AS (LFD) og kjøpt fiskebruket med 

kai. Formålet med Lyder fisk Dyfjord AS er å kjøpe og produsere hvitfisk og krabber.  

Hovedmålet er i følge søknaden å skape vekst i lokal fiskeflåte og befolkningsvekst i bygda 

og i regionen.  

 

Lyder fisk Dyfjord AS skriver videre i søknaden: 

 

«Dyfjord havn har pr i dag en kommunal kai, og en privat flytebrygge. Kaien er 

forholdsvis liten og har begrenset med liggeplasser. Flytebryggen er privat og er leid 



ut i stor del til fritidsbåter. Lokalt fiskebruk har en nokså lang kai, men den er i en slik 

forfatning at det er ikke forsvarlig å ligge ved denne. Dyfjord havn er kjent for å være 

ekstrem værmessig. Skaderaten på fartøyene i havnen er høy, og fartøyeierne er i en 

situasjon hvor man sliter med å finne liggeplass for sitt fiskefartøy. Behovet for å 

sikre liggeplasser er meget stort skal man kunne videreutvikling havnen til en 

moderne og konkurransemessig fiskerihavn. Dette har vært en av hovedårsakene til 

hvorfor Veidnesklubben havn har hatt slik suksess innen fiskeriene.  

 

Eierne av Lyder fisk Dyfjord AS har bevist at man evner å skape vekst og utvikling, 

og er derfor trygge på viktigheten med å få på plass gode fasiliteter, for fiskefartøyene 

for å ligge, er avgjørende for å skape vekst som ønsket. LFD har store kostnader for å 

få på plass produksjonen på fiskebruket. Når man i tillegg må utbedre liggefasilitetene 

i havnen, er dette bundet i store kostnader. LFD håper derfor å få hjelp økonomisk til 

å raskt få på plass en utbedring av kaien, slik at Dyfjord havn raskt kan bli en 

moderne, trygg og attraktiv fiskerihavn. Og at Dyfjord skal kunne vokse innenfor 

fiskeri, slik som Veidnesklubben har gjort. Selskapet håper på forståelse for behovet 

vedrørende søknaden, og innvilges støtte for å få prosjektet i havn.» 

 

Arbeidet med renovering av kaia skal nå igangsettes, noe som er helt nødvendig for at 

fiskerne skal kunne levere på trygg måte. Lyder fisk Dyfjord AS har satt opp følgende 

kostnadsoverslag på arbeidet: 

 

Kapitalbehov: 

Tilbud Holmgrens Sjøservice AS  kr. 1 430 000 

Støype og egeninnsats   kr.    500 000 

5 % uforutsett     kr.    100 000 

Sum kapitalbehov    kr. 2 030 000 

 

Finansieringsplan: 

Egenkapital og egeninnsats   kr. 1 030 000 

Sametinget     kr.    500 000 

Lebesby kommune    kr.    500 000 

Sum finansiering    kr. 2 030 000 

 

 

Vurdering: 

Denne saken har flere sider. Det er veldig bra at det endelig er en avklaring angående 

anlegget i Dyfjord, og det er positivt at lokale eiere er på plass og ønsker å videreutvikle 

anlegget. Ser man på det som har skjedd etter at Lyder fisk AS etablerte seg i 

Veidnesklubben, så har utviklingen vært svært positiv med tanke på antall fiskere og 

aktiviteten på land. Håpet er selvsagt at det også i Dyfjord vil bli økt aktivitet på hav og land. 

Det er uten tvil krevende å gjøre store investeringer i kjøp av anlegg, og opprusting av både 

bygningsmasse og kaianlegg.  

 

Vurderingen blir likevel om kommunen bør eller har mulighet til å gå inn med støtte til 

kaianlegget til Lyder fisk Dyfjord AS.  

 

Formannskapet gjorde et vedtak i sak PS 3/15 angående bruken av næringsfond: 

 



«Lebesby kommune har begrensede midler i kommunalt næringsfond. Lebesby 

formannskapet ser seg derfor nødt til å gjøre følgende prioriteringer:  

a. Det innvilges tilskudd til forstudier, forprosjekter og andre «myke» investeringer (som 

opplæring, markedsarbeid, utredninger m.m.) i næringsliv og kommune.  

b. Det innvilges som hovedregel ikke tilskudd til fysiske investeringer, disse skal 

henvises videre til Innovasjon Norge, Samisk utviklingsfond og øvrige 

finansieringskilder. Investeringer innen fiskeri og landbruk kan likevel støttes.  

c. Lebesby kommune kan fortsatt bruke av midlene til infrastrukturtiltak og 

tilrettelegging for næringsaktivitet. 

d. Administrasjonen bes kontakte Innovasjon Norge og Sametinget slik at de kan ha 

kontordager i Lebesby kommune og orientere om ulike finansieringsordninger og 

programmer som lokalt næringsliv kan benytte seg av.» 

 

Kommunen har i flere år støttet flytebryggeprosjekter eller andre kaiprosjekter som har vært 

felles for flere fiskere og andre serviceprosjekter for fiskere. Kommunen har også investert i 

egne flytebrygger i Kjøllefjord, Dyfjord og i Lebesby.  

 

Tilskudd til fysiske investeringer i kaianlegg i regi av private aktører har i hovedsak vært gitt 

fra bundet konsesjonsavgiftsfond og ikke fra næringsfond.  

 

Her kan nevnes: 

- to flytebrygger i Veidnes  

- Bekkarfjord kai, fendervegg og strøm. 

- flytebrygge til slippen i Kjøllefjord 

- kaia til Bøgeberg Landhandel (skal kunne brukes som servicekai for fiskeflåten og hvor 

også kommunal flytekai får «landfeste») 

- bunkringsanlegg for fiskeflåten i Kjøllefjord (prosjektering), gitt fra næringsfond. 

 

På Veidnes og i Dyfjord har kommunen offentlige allmenningskaier, og kommunen bygde en 

ny fiskerikai i Kjøllefjord som Polar Seafood Kjøllefjord AS leier. Når det gjelder direkte 

støtte til kaianlegg som eies av private fiskeriaktører, så har ikke kommunen gitt slike 

tilskudd de siste 9 årene. Kommunen fikk blant annet en søknad i 2017 om støtte fra Lerøy 

Norway Seafoods til renovering av kai i Kjøllefjord, blant andre konkrete prosjekter, men 

dette ble ikke imøtekommet. Begrunnelsen var at dette kan være med på å vri konkurransen, 

da kommunen har mange fiskekjøpere rundt fjorden og vi har ingen økonomiske muligheter 

til å bidra med tilskudd til fysiske utbyggingsprosjekter. Det som imidlertid har vært støttet er 

planleggings- og prosjekteringskostnader, men ingen fysiske investeringer. Blant annet 

tilskudd til planlegging av nytt mottak og nye buer har vært innvilget.  

 

Samtidig er det utfordringer i Dyfjord med at den kommunale kaien og flytekaien er 

«fullbooket» og det er få kaimeter til overs. Dersom Lyder fisk Dyfjord AS får renovert hele 

kaifronten, vil det helt klart avhjelpe situasjonen med flere liggeplasser for flåten i tillegg til 

at de får forsvarlige forhold ved leveranse. Det er sånn sett rimeligere for kommunen å bidra 

til flere meter liggekai gjennom tilskudd enn å måtte investere i egen kai/flytekai. Blir det 

imidlertid stort behov for flere flytebryggeplasser, må kommunen se på dette som en egen sak 

i investeringsbudsjettet eller i samarbeid med Nordkappregionen havn IKS.  

 

Rådmannen har vurdert om Lyder fisk Dyfjord AS skal tilbys et lån dersom det vil avhjelpe 

situasjonen med å få gjennomført utbedring av kaianlegget. Dette er også utfordrende da flere 

næringsaktører har fått avslag på lånesøknader med begrunnelse at vi ikke har kapital 



tilgjengelig til å drive med næringslån. Dette med unntak av lån fra fiskerifondet til kjøp av 

fartøy og kvoter. Det er nå slik at kommunen ikke har frie disponible midler i bundet 

konsesjonsavgiftsfond til å drive utlån, så dette ble vurdert som uaktuelt i denne saken også.  

 

Formannskapet ønsker å prioritere tilskudd til forprosjekter og planlegging, samt at tilskudd 

til felles flytebrygger og kaianlegg har vært gitt. Rådmannen innstiller derfor i denne saken 

på at det gis et tilskudd til Lyder fisk Dyfjord AS på kr. 100.000 til planlegging og 

prosjektering av det nye kaianlegget/anlegget. Kommunen har ikke midler til å bidra med 

større tilskudd ei heller ikke tilskudd til de fysiske investeringene i denne saken.  

    

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


