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Arkivsak: 21/821   

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET - SINDRE LANGÅS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger Sindre Langås, Sørliveien 17, 9740 Lebesby inntil  

kr. 100.000 i lån til kjøp av omsøkt fartøy i gruppe 2. Begrunnelsen for å innvilge dette 

lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og øker leveransene til lokale fiskemottak. 

Søknad om tilskudd avslås, og søknad om lån kan ikke innvilges i sin helhet, da 

fiskerifondet vedtekter setter en grense på 10 % av totalt kapitalbehov.  

2. Lånet utgjør 10 % av kapitalbehovet til kjøp av fartøy og utstyr og utbetales over 

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Gyldig skatteattest må 

også leveres før utbetaling. Det forutsettes at søker opptas i fiskarmanntallet på blad B, og 

at fartøyet får fornyet instrukser og sertifikater og blir videre godkjent for fiske.  

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

4. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. Rådmann kan 

endre prioritet. 

5. Betingelser jf. 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 

b) Lån mellom kr. 50.000 og kr. 200.000 gis med løpetid inntil 5 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. 

7. Dette vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 innen. Klagen må 

sendes innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til Lebesby kommune. 
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Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Sindre Langås er 24 år gammel, bosatt i Lebesby og er utdannet bilmekaniker og yrkessjåfør. 

Han har tidligere vært mannskap med en mindre båt, og har nå et ønske om å satse selv med 

kjøp av fartøyet «Kio» som registreringsnummer NT-31-NR. Fartøyet er bygget i glassfiber i 

2016 og er 10,27 meter lang. Den er rigget for juksa- og krabbefiske, og vil bli rigget for 

garnfiske i tillegg. Det opplyses i søknaden at det gjenstår ca. 4000 kg torskekvote i 2021.  

 

Sindre Langås er ikke i dag registrert i fiskarmanntallet, men skal søke seg inn nå på blad B. 

Han ønsker å slutte som yrkessjåfør på fulltid, og satse på fiskeryrket istedenfor. Noen 

sjåføroppdrag kan det likevel bli i stille perioder innen fiskeriene. Langås ønsker å etablere et 

enkeltmannsforetak når han kjøper båt og starter som fisker.  

 

I søknaden har han gitt følgende opplysninger om investeringer og finansiering: 

 

Investeringer: 

Fartøy   kr.    800 000 

Redskaper  kr.    100 000 

Annet   kr.    100 000* 

Sum kostnader kr. 1 000 000 

 

*Båten må ha ny re-sertifisering av EL kontroll og fartøyinstruks (må fornyes hvert 5. år). 

  

Finansiering: 

Privatbank  kr.    450 000 

Fiskerifond tilskudd kr.    100 000 

Fiskerifond lån kr.    350 000 

Sametinget  kr.    200 000 

Egenkapital  kr.    150 000 

Sum finansiering kr. 1 250 000 

 



Søker er orientert om at fiskerifondets vedtekter kun åpner for 10 % lån i forbindelse med 

kjøp av fartøy. Langås opplyser at han vil søke resten finansiert gjennom lån i bank.  

 

Ved søknaden følger et budsjett hvor Langås skal fiske etter torsk, hyse, kveite og 

kongekrabbe. Budsjettet viser et positivt driftsresultat.  

 

Vurdering: 

Lebesby kommune ønsker gjennom fiskerifondet å støtte nyrekruttering samt kjøp av fartøy 

og kvoter til etablerte fiskere. Målet er å bidra til å styrke fangstleddet i kommunen og øke 

rekrutteringen til fiskeryrket. Sindre Langås er ung og ønsker å satse i gruppe 2 med å kjøpe 

seg et fartøy, og han faller dermed innenfor formål og virkeområde.  

 

Rådmann innstiller derfor på at det innvilges et lån på inntil kr. 100 000, som utgjør 10 % av 

investeringsbehovet som er oppsatt i søknaden. Det er positivt at unge ønsker å etablere seg 

som fiskere, og det ligger godt til rette for det med gruppe 2 og kongekrabbefisket. Langås 

opplyser å ha vært med på andre fartøy, og det er viktig å vite hva man går til gjennom å ha 

gjort noen erfaringer før man kjøper eget fartøy. I vedtektene til fiskerifondet ligger det også 

klausul om levering av 50 % av torske- og krabbefangst, noe som igjen vil gi mer råstoff på 

land for kommunens mottak.   

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


