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Arkivsak: 21/347   

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET DEIVIDAS ARLIKEVICIUS 

UNICORNS AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger Unicorns AS v/daglig leder Devidas Arlikevicius,  

9790 Kjøllefjord, inntil kr. 200.000 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. Søknaden kan likevel ikke innvilges i sin helhet, da det 

er begrensede midler i fiskerifondet.  

2. Lånet utgjør maks 4,3 % 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.  

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. 

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Forretningsplan for Unicorns AS 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Selskapet Unicorns AS ble registrert i mars 2019, og er nå 100 % eid av Deividas 

Arlikevicius. Alma Arlikeviciene er styreleder, mens Deividas er daglig leder. Han er 19 år 

og har jobbet på fiskemottak og vært fisker på blad B siden 2018. Deividas skriver i sin 

søknad: 

 
«Jeg har siden 2016 jobbet på fiskemottak og ble registrert fisker på Blad B i november 
2018. Min første båt ble kjøpt for oppsparte midler og jeg solgte denne båten videre da den 
ble for liten for mine behov. En Grimsøy 32 fot ble innkjøpt i april 2020. Denne er nå 
nedbetalt og skal selges til fordel for et fartøy som egner seg til å drive hele året, også langt 
til havs.  
….. 
Jeg har ingen lån ellers, men har investert fortløpende i utstyr til å drive forskjellige typer 
fiskeri. Begrensningene ligger i båtens størrelse og jeg ønsker derfor å få på plass en 
finansiering av en Selfa Arctic 36 fot med klassing for Bankfiske 1. 
 
KAPITALBEHOV OG FINANSIERING  
Behovet mitt vil dekkes ved å anskaffe en Selfa Arctic 36 Speedsjark, en velutprøvd modell 
som har kapasiteter til å drive fiske hele året. Markedspris for et slikt fartøy ligger på ca 4 
600 000 kr.  
 
Innovasjon Norge    2 920 000  
Fiskerifond Lebesby kommune     460 000  
T & F Fylkeskommune      920 000  
Egenkapital kontanter      300 000 
Sum finansiering   4 600 000  
 
Videre har jeg et fiskefartøy med en estimert markedsverdi på 1 300 000 kr. Dette skal 
selges til fordel for ny båt.» 

 

Fartøyet han ønsker å kjøpe er en Selfa Arctic 36 Speedsjark som heter «Skalar» LG7437. 

Den er 10,99 meter lang og bygget i plast i 2012. Den er rigget for garn, line og krabbefiske.  



I forretningsplanen som Deividas har lagt ved søknaden er det satt opp driftsbudsjett med 

grunnlag i fiske etter torsk, kongekrabbe, sei og rognkjeks. Driftsbudsjettet viser et positivt 

driftsresultat som er økende i løpet av de tre første årene.  

 

Vurdering: 

 

Deividas Arlikevicius har bodd på Veidnesklubben før han flyttet til Kjøllefjord. Til tross for 

sin unge alder, har han rukket å få en del erfaring med fiskeri (både på sjø og land) og han 

ønsker å satse videre.   

 

Rådmann synes det er positivt at Deividas ønsker å kjøpe en større og nyere båt, og innstiller 

på at kommunen bidrar med lån. Rådmann mener imidlertid (som i noen tidligere saker) at 

det bør settes en øvre grense for utlån til gruppe 2 fartøy med kr. 200.000 da fiskerifondet 

ikke er så stort og mange gruppe-1 prosjekter oppnår maksimalt kr. 500.000 i lån fra 

kommunen. Når denne saken lages vil det være ca. kr. 800.000 tilgjengelige i kommunens 

fiskerifond når man tar hensyn til bevilgninger som er gjort og enda ikke utbetalt. Denne 

søknaden er da tatt med i regnestykket med kr. 200.000 som innstilling.  

 

Søker er orientert om at det kan bli en reduksjon i forbindelse med behandling av søknaden, 

og mener å kunne finansiere opp prosjektet i forbindelse med salg av båten han eier i dag.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


