
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 16/970 U Ofl §13 

Sakstittel:  SØKNAD OM ENDRET VILKÅR FOR UTBETALING AV LÅN 

FRA FISKERIFONDET ELLFISK AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap viser til innvilget lån kr. 500.000 fra kommunens fiskerifond til 

Ellfisk AS og innvilger utsettelse på bruk av lånet til 2018.  

2. Formannskapet innvilger også søknad om å få utbetalt lånet ved byggestart på nytt 

fartøy 21 meter. Betingelse om registrert skipspanteobligasjon ved utbetaling 

frafalles, og obligasjonen tinglyses ved ferdigstillelse. 

3. For øvrig gjelder betingelser i vedtak PS 83/16 i Formannskapets møte den 

22.06.2016.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ellfisk AS ble innvilget et lån på kr. 500.000 i Formannskapets møte i juni 2016. Vedtaket i 

sin helhet er tatt med under her: 

 

Fra møtet i Formannskapet den 22.06.2016, saksnr PS 83/16. 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Ellfisk AS, 9790 Kjøllefjord, inntil kr. 500.000 i lån til 

kjøp av større snurrevadfartøy uten kvote (forhåndstilsagn). Begrunnelsen for å innvilge 

lån, er at rederiet vil kunne utnytte sine kvoter bedre og bringe betydelig større mengde 

fisk på land. Hele omsøkte beløp kan dessverre ikke innvilges på grunn av begrensede 

midler i fiskerifondet. 

2. 50 % av lånet, kr. 250.000, gis med 4 års rente- og avdragsfrihet i henhold til 

retningslinjene for kommunens fiskerifond § 2. For resterende kr. 250.000 startes 

nedbetaling 6 måneder etter utbetaling.  

3. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over Fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev  

er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

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

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

Administrasjonen kan endre prioritet. 



6. 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.  

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. 

8.  Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

            Lebesby kommune. 

 

I etterkant av dette vedtaket har eieren av Ellfisk AS besluttet å investere i nybygg isteden for 

å kjøpe et større brukt fartøy. Dermed vil denne prosessen ta mye lengere tid. Det nye 

fartøyet skal bygges ved Skogsøybåt AS i Mandal, og blir et kombinert snurrevad og 

linefartøy på 21 meter. Forventet byggestart er april 2018, og Ellfisk AS søker derfor om å få 

aktivisere lånet når byggeprosessen er påbegynt.  

 

Vurdering: 



Administrasjonen kan innvilge utsettelse på utbetaling av lånet, men ikke endre vilkår for 

utbetaling som ble vedtatt i Formannskapet under behandlingen av opprinnelig søknad. 

Derfor tas denne tilbake til Formannskapet. Det innstilles på at Ellfisk AS skal få innvilget 

både utsettelse og endring av vilkår slik at lånet kan utbetales ved byggestart. Det er sendt inn 

dokumentasjon for fullfinansiering gjennom tilsagn fra Innovasjon Norge og Sparebanken 

Nord-Norge i tillegg til Lebesby kommune. Det er svært positivt at Ellfisk AS ønsker å bygge 

et nytt fartøy som rigges både for snurrevad og linedrift, og kommunen kan bidra positivt 

med å utbetale lånet ved byggestart og tinglyse pant i fartøyet ved ferdigstillelse.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


