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Arkivsak: 17/677   

Sakstittel:  SØKNAD TIL FISKERIFONDET LAURITZEN FISK AS 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby Formannskap innvilger Lauritzen Fisk AS, 9790 Kjøllefjord, inntil  

kr. 500.000 i lån til bygging av nytt fartøy Cleopatra 36 (10,99 meter) og kjøp av en kvote 

(6-7 meter).  

2. Lånet kan utgjøre inntil 10 % av kapitalbehovet og utbetales over fiskerifondet kap. 

15201.1215.325 når fullfinansiering og byggelånsfinansiering er bekreftet, gjeldsbrev er 

underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

3. Lånet kan utbetales ved byggestart, og nedbetaling starter 6 måneder etter at nytt fartøy 

er ferdig og registrert i skipsregistrene.  

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

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

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. 

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

Lauritzen Fisk AS er eid 100 % av Daniel Lauritzen, og selskapet ble stiftet i november 2016. 

Fra 2008 har Daniel Lauritzen drevet fisket med fartøyet «Lunheim Senior», en plastbåt på 

10,01 meter lengde og 3,12 meter bred. På Lunheim Senior er det en kvote med 

hjemmelslengde 9-10 meter.  

 

Daniel ønsker å bygge seg et nytt fartøy, som er 10,99 meter lang og 3,8 meter bred, og som 

har mye bedre arbeidsforhold og betydelig større lastekapasitet om bord. Han skal i tillegg 

kjøpe en kvote med hjemmelslengde 6-7 meter for å sikre seg et best mulig kvotegrunnlag i 

selskapet. Fartøyet er en Cleopatra 36 som skal bygges på det Islandske verftet Trefjar. Båten 

skal rigges for line og garnfiske, og sertifiseres for bankfiske 2, som gjør at det kan fiske 

utenfor 35 nm fra grunnlinjen (som er grensen for bankfiske 1).  

 

Elektronisk utstyr skal leveres av Metek AS i Mehamn. Med søknaden ligger det følgende 

plan over totale investeringer og finansiering av selskapet etter nyinvesteringer i båt og kvote.  

 

Investeringer for Lauritzen Fisk AS:  

 

Kjøp av fartøy u/rettigheter 5 550 000,00  kr         

Kvote 9-10 m 1 800 000,00  kr         

Kvotekjøp 6-7 m 1 250 000,00  kr         

Div kostnader ifm kjøp 50 000,00  kr              

Driftskapital 500 000,00  kr            

Sum investeringer 9 150 000,00  kr         

EK  3 260 000,00  kr         

Kommunalt lån 500 000,00  kr            

Lån FFK videreføres 190 000,00  kr            

Innovasjon Norge risikolån 5 200 000,00  kr         

Sum lån nedbetalende gjeld 5 390 000,00  kr         

Sum finansiering 9 150 000,00  kr         

Finansieringsplan "DA-LA FISK"

 
 

Regnestykket viser totale investeringer gjort i selskapet. Isolert sett er investeringene i denne 

omgang nytt fartøy og kvote 6-7 meter, totalt kr. 6,8 millioner. Dette søkes finansiert 

gjennom nytt låneopptak i Innovasjon Norge, lån hos kommunen og videreføring av lån hos 

fylkeskommunen.  

Finansieringsplan for Lauritzen Fisk AS: 



 
 

Det er opplyst i søknaden hvordan egenkapitalen er sammensatt (blant annet salg av Lunheim 

Senior). Med søknaden fulgte det i tillegg en grundig driftskalkyle (ikke medtatt her) og 

resultatbudsjett, som er tatt med under:  

 

2018 2019

Inntekter

Fiskeinntekter 3 206 000  kr                  3 366 300  kr                        3 534 615  kr                   

Oljevern -   kr                              -   kr                                    -   kr                               

Sum inntekter 3 206 000  kr                  3 366 300  kr                        3 534 615  kr                   

Driftskostnader 498 600  kr                     523 530  kr                            549 707  kr                      

Delingsfangst 2 707 400  kr                  2 842 770  kr                        2 984 909  kr                   

Rederiets andel 978 126  kr                     978 126  kr                            978 126  kr                      

Faste kostnader:

Olje, smøreprodukter mv 30 000  kr                       30 750  kr                              31 519  kr                        

Forsikringer 40 000  kr                       41 000  kr                              42 025  kr                        

Vedlikehold fartøy 100 000  kr                     102 500  kr                            105 063  kr                      

Vedlikehold redskaper 100 000  kr                     102 500  kr                            105 063  kr                      

adm.kostn 40 000  kr                       41 000  kr                              42 025  kr                        

Skipsgebyrer 20 000  kr                       20 500  kr                              21 013  kr                        

Hyrer -   kr                              -   kr                                    -   kr                               

Avskrivninger -   kr                              -   kr                                    -   kr                               

Div kostnader 50 000  kr                       51 250  kr                              52 531  kr                        

Sum faste kost 380 000  kr                     389 500  kr                            399 238  kr                      

Resultat før finanskost 598 126  kr                     588 626  kr                            578 889  kr                      

Renter på gjeld 1.år - 4% 188 650  kr                     182 991  kr                            177 501  kr                      

Avdrag 346 667  kr                     346 667  kr                            346 667  kr                      

Sum finanskostnader 535 317  kr                     529 657  kr                            524 167  kr                      

Resultat før skatt 62 809  kr                       58 969  kr                              54 721  kr                        

Resultatbudsjett

2017

 
 

 

Vurdering: 

Det er positivt at Daniel Lauritzen ønsker å bygge et nytt fartøy og investere i mere kvote for 

å sikre et fremtidig og stabilt driftsgrunnlag. Et nytt fartøy er bedre rigget for å gå lengere ut 

til havs og dermed kunne utnytte flere sesonger, som for eksempel blåkveitefiske. Daniel har 

drevet fiske for fullt siden 2008 og har dermed mange års erfaring med yrket. At fiskere 

satser på nybygg og kvoter er positivt for rekrutteringen, industrien og kommunen, og er et 

godt tegn på optimisme.  

 

Fiskerifondet er på knapt 1,2 million pr. d.d. og det kommer henvendelser om flere søknader 

om lån til kjøp av fartøy og kvoter. (Dersom kommunestyret den 19.6.17 vedtar forslag fra 



formannskapet i vedtak PS 31/17 vil fondet i tillegg få et påfyll på kr. 500.000 fra overskudd 

i 2016). 

 

På tross av lite kapital i fondet, mener rådmannen at fondsstyret bør innvilge det omsøkte 

beløpet. Det er viktig for kommunen at fiskere ønsker å satse, og da er det positivt at 

kommunen bidrar med lån. Lånet bør kunne utbetales når byggingen av fartøyet starter. Det 

forutsettes at fullfinansiering og byggelånsfinansiering er bekreftet.  

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


