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Arkivsak: 19/863   

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET INGVI FRIDTJOFSSON KREBS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap viser til administrativt vedtak 09.09.2019 hvor Ingvi Fridtjofsson 

Krebs, Rådhusveien 5, 9790 Kjøllefjord, er innvilget kr. 100.000 i lån til kjøp av omsøkt 

fartøy i gruppe 2. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 150.000 i samlet lån.  

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

Fiskerifondet kap. 15201.1215.325 når kjøpekontrakt er signert, fullfinansiering er 

bekreftet, skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Nedbetaling starter 6 

måneder etter at lån er utbetalt.  

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

 Lebesby kommune. 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ingvi F. Krebs er 50 år, og sveiser, med motorsertifikat til 1000 hk. Han kommer opprinnelig 

fra Island, men har bodd i Norge og fisket med egen båt siden 2015. Krebs har 15 års erfaring 

med garn og linefiske, og selv om han har bodd i Gamvik de siste årene har han fisket utfra 

Kjøllefjord i sesongene. Den 05.09.2019 meldte han flytting til Lebesby kommune, og han 

bor og eier huset i Rådhusveien 5.  

 

Ingvi F. Krebs ønsker å kjøpe fartøyet «Jan-Kjetil» F-214-NK, som er for salg i 

Honningsvåg. Båten er 9,25 meter lang, bygget i plast i 1984 og med motor fra 2005. Båten 

er for øvrig i god stand, og rigget for garn og juksafiske. Det er ikke kvote i lukket gruppe 

med i prosjektet. 

 

Investeringer: 

Fartøy    kr. 1.300.000 

Redskaper   kr.    200.000 

Sum investeringer  kr. 1.500.000 

 

Finansiering: 

Lån SNN   kr.    850.000 

Lån fiskerifondet LK  kr.    150.000 

Egenkapital    kr.    500.000 

Sum finansiering  kr. 1.500.000 

 

I forbindelse med budrunde, var det viktig for søkeren at kommunen kunne gi et svar så raskt 

som mulig. Dermed ble denne saken i første omgang behandlet administrativt, hvor Ingvi 

Krebs ble innvilget kr. 100.000 i lån. Da administrasjonen ikke kan innvilge over dette 

beløpet, blir saken tatt til behandling hos formannskapet for de resterende kr. 50.000 i lån.  

 

Lån hos Sparebanken Nord-Norge er bekreftet innvilget. Budsjettet vi har fått tilsendt ser slik 

ut, hvor inntekt er satt opp med utgangspunkt i de siste årenes erfaring innen fiske fra 

Kjøllefjord:  

 



 
 

Vurdering: 

Kommunen har fått en ny fisker som har flyttet hit etter å ha driftet fra Kjøllefjord de siste  

årene. Dette er veldig bra, og nok et tilskudd til fiskeflåten lokalt. Administrasjonen har 

gjennom dialog med Sparebanken fått bekreftet at de har innvilget lånet til Ingvi F. Krebs og 

at de har tro på prosjektet. Da det hastet med å få finansiering på plass i forbindelse med 

budrunde, valgte administrasjonen å innvilge kr. 100.000 i lån den 09.09.2019. Søker ønsker 

likevel å ta saken til behandling i formannskapet for å få mulighet å låne inntil 10 % av 

prosjektet, til sammen kr. 150.000.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


