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Arkivsak: 21/128   

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET DAVID FISK AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger David Fisk AS, inntil kr. 350.000 i lån til kjøp av 

fiskefartøyet «Polarbjørn TF-40-LB» med tilhørende kvote 7-8 meter i lukket gruppe.  

Begrunnelsen for å innvilge dette lånet er at det styrker fangstleddet i kommunen og 

bidrar til rekruttering i lukket gruppe. Beløpet er mindre enn omsøkt da kommunen har 

begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør rundt 7,6 % av kapitalbehovet til investering i fartøy og kvote, og utbetales 

over Fiskerifondet (disposisjonsfond) kap. 15201.1215.325 når fullfinansiering er 

bekreftet, skipspante-obligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet. Skatteattest må også 

leveres før utbetaling.  

3. David Fisk AS innvilges som omsøkt rente- og avdragsfrihet i 2 år etter utbetaling. På 

grunn av liten kapitalbase i fiskerifondet kan ikke 4 års utsettelse innvilges. 

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

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

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. 

 

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. 

 

Saksutredning: 
 

 

Faktaopplysning: 

David Fisk AS ble etablert i mai 2020 og er eid av David Ingilæ (70 %), Dag Øyvind Ingilæ 

(15 %) og Henry Ingilæ (15 %). I august kjøpte David Fisk AS fartøyet «Polarfangst» TF-20-

LB og begynte å fiske i åpen gruppe. Etter tre uker med linedrift fikk de brann om bord, som 

endte med totalhavari. Nå ønsker David Ingilæ å investere i nytt fartøy med kvote i lukket 

gruppe.  

 

David Ingilæ (født i 2002) ble innmeldt i fiskermanntallet i mai 2020. Han har tatt maritime 

fag (maskin) på videregående, vært deltidsfisker fra 2015 og er nå fulltidsfisker fra mai 2020. 

Han har ifølge søknaden erfaring fra garn, line og teinedrift.  

  

Fartøyet «Polarbjørn» TF-40-LB som han nå ønsker å kjøpe, er eid av rederiet Barentshav AS 

(eid av Ragnhild Ingilæ 66,67% og Dag Øyvind Ingilæ 33,33%). Det ble kjøpt inn for kort tid 

siden og det er samme markedspris for fartøy og kvote som nå benyttes i videresalget i følge 

søkeren.  

 

Båten er bygget i 2008, er en plastbåt på 9,4 meters lengde som er rigget for garn, juksa og 

krabbefiske. Med i prosjektet ligger en 7-8 meters kvote i lukket gruppe.  

 

Budsjett for investeringer er satt opp med: 

 

Fartøy     kr. 2.300.000 

Kvote    kr. 2.300.000 

Annet/driftskap  kr.    200.000 

Sum kostnader  kr. 4.800.000 

 

Finansiering 

Innovasjon Norge  kr. 2.240.000 

Lebesby kommune, lån kr.    500.000 

Troms og Finnmark fylkesk kr.    960.000 

Egenkapital   kr. 1.100.000 

Sum finansiering  kr. 4.800.000 



 

Driftskalkylene vedlagt søknaden viser en fangst på totalt 78 tonn fisk, hvorav cirka 

halvparten utgjør torsk. Driftsbudsjettet viser et resultat før skatt på ca. kr. 300.000 i 2021-23.  

 

David Fisk AS ble innvilget et lån på kr. 140.000 da han kjøpte båten som havarerte i brann. 

Dette lånet ble innfridd like etter brannen. David Fisk AS søkte i ettertid om 

forprosjektmidler til arbeid med forprosjekt/planlegging av nytt fartøy, og ble innvilget et 

tilskudd fra fiskerifondet på inntil kr. 50.000 (DS 1/21). Søknaden ble behandlet etter 

delegert myndighet fra formannskapet.  

 

 

Vurdering: 

Det er positivt at David Fisk AS ønsker å satse på fiskefartøy og kvote i lukket gruppe. 

Fartøyet ble for kort tid siden kjøpt til kommunen av selskapet Barentshav AS som nå ønsker 

å selge det videre til David Fisk AS. Det er også bra at David Fisk AS kommer videre etter 

den uheldige starten med båtbrannen.  

 

Etter rådmannens vurdering er det viktig at kommunen bidrar med finansiering til dette 

prosjektet, men det er begrenset med midler i kommunens fiskerifond. Pr dato er det til 

sammen kr. 2 millioner i fiskerifondet, men det er gjort vedtak på og omsøkt lån for til 

sammen ca. kr. 1,6 millioner så det er begrenset med kapital igjen i fondet. Det er dermed 

vanskelig å innstille på hele denne søknaden uten at det går utover mulige fremtidige søkere.  

 

Vedtektene til fiskerifondet sier at det kan innvilges inntil 10 % av investeringene, noe som 

utgjør maksimalt kr. 460.000 i lån i denne saken. Dette med bakgrunn i at driftskapital ikke er 

en del av kostnadsgrunnlaget for 10 % fra kommunen. Det er uheldig at kommunen har så lite 

kapital i fondet, da David Ingilæ absolutt er i målgruppen. Det må likevel vurderes om det 

skal innvilges mindre enn tillatt, og rådmannen innstiller på kr. 350.000.  

 

David Fisk AS har søkt om 4 års rente- og avdragsfrihet, men rådmannen ønsker å innstille 

på 2 år. Dette fordi praksisen med 4 års fritak gjør at det blir fort «tomt» i fondet og det tar 

lang tid å fylle det opp igjen. Dermed bør fritaket på 4 år kun benyttes i helt spesielle tilfeller. 

 

Da kommunen ikke kan opptre som en vanlig bank, er det lagt inn spesielle vilkår med lån fra 

fiskerifondet. Rederiene forplikter seg til å levere minimum 50 % av torskeleveransene og 

krabbekvoten til fiskemottak i kommunen, og det rapporteres årlig i form av en 

egenerklæring for levert fangst.  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


