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SØKNAD OM LÅN I FISKERIFONDET 

LYDER FISKBÅT AS 

 

Saksbehandler:  Toril Svendsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/655    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 73/17 Formannskapet 19.06.2017  

 

Innstilling: 

1. Lebesby Formannskap innvilger Lyder Fiskebåt AS, 9717 Veidnesklubben, inntil  

kr. 500.000 i lån til kjøp av fartøyet MS «Røsta» LG 4822 (12,95 m x 5,01 m) og to 

kvoterettigheter (9 og 10 meter). Hele omsøkte beløp kan dessverre ikke innvilges på 

grunn av begrensede midler i fiskerifondet. 

2. 50 % av lånet, kr. 250.000, kan gis med 2 års rente- og avdragsfrihet i henhold til 

retningslinjene for kommunens fiskerifond § 2. For resterende kr. 250.000 starter 

nedbetaling 6 måneder etter utbetaling.   

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

15201.1215.325 når fullfinansiering er bekreftet, kopi kjøpekontrakter er oversendt, 

skipspanteobligasjoner og gjeldsbrev er underskrevet og gyldig skatteattest er levert.  

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. 
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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. 

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

    Lebesby kommune. 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Lyder Fiskebåt AS er et selskap som er registrert på Veidnesklubben og drives derfra. To av 

eierne er bosatt der. Lyder Fiskebåt AS ble stiftet i 2014 og daglig leder er Matz Vegar Lyder. 

Styreleder er Svein Vegar Lyder. Selskapet eies av Matz Vegar Lyder, Wenche Lyder og 

Tommy Ronald Pettersen hver med 33 aksjer. I søknaden opplyses det at sistnevnte aksjepost 

skal selges over til Lyder-familien i løpet av 2017. Lyder Fiskebåt AS eier i dag fiskefartøyet 

«Geirminator» LF 5883 (9,45 m) og Matz Vegar Lyder eier fiskefartøyet «Simon» LM 7064 

(8,63 m). Begge fartøyene er i åpen gruppe, uten kvoter i lukket gruppe/gruppe 1.   

 

Lyder Fiskebåt AS søker om kr. 1 million i lån fra kommunen til en storsatsing på 

fiskefartøyet MS «Røsta» LG 4822 i tillegg til to kvoter i gruppe 1; på 9 og 10 meter. Fartøyet 

er bygd i aluminium i 2009, lengde er 12,95 meter og bredde 5,01 meter. Båten er rigget for 

linefiske og snurrevad. Hydraulikk for garn er klar, siden den tidligere har vært rigget for garn 

også. Båten klasses for bankfiske 2, noe som betyr at den kan fiske helt ut til 200 nm for å 

være leveringsdyktig også når fisken har forlatt kysten.  

 

Kapitalbehov og finansieringsplan 

Investeringer: 

Fartøy    kr.   7 500 000 

Kvoter 9+10 meter kr.   5 000 000 

Utrustning  kr.      300 000 

Sum investeringer kr. 12 800 000 

 

Finansiering: 

Pantelån bank  kr.   9 800 000 

Pantelån kommunen kr.   1 000 000 
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Egenkapital  kr.   2 000 000 

Sum finansiering kr. 12 800 000 
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Vurdering: 

Familien Lyder har satset mye på Veidnesklubben de senere årene. I tillegg til mange 

fiskefartøy er det etablert kongekrabbe-mottak og det prosjekteres nå et mottak for hvitfisk. 

De har også kjøpt bolighus, brakkerigg for bolig og etablert egnebuer i havna. De har i 

fellesskap med flere fiskere etablert Veidnes havneutvikling AS og har investert i en ny 

flytebrygge som ankommer i juli.  

 

Veidnesklubben ligger nært Banak Lufthavn og er gunstig plassert med tanke på logistikk. I 

løpet av noen timer kan man nå hele verden med ferske kvalitetsvarer. De er allerede godt i 
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gang med eksport av krabbe, og har videre planer om hvitfisk men da i hovedsak 

nisjeprodukter. For å lykkes med sin satsing, ønsker Lyder Fiskebåt AS å investere i et nyere, 

større og godt egnet fartøy for å ivareta kvalitet og stabile leveranser. De ønsker også å 

investere i kvoter for å sikre et forsvarlig kvantum og et stabilt kvotegrunnlag.  

 

Kommunen trenger flere helårsdrevne fartøy, og et økt kvotegrunnlag for å sikre leveranser til 

industrien i kommunen. Dette vil være svært positivt dersom Lyder Fiskebåt AS lykkes med å 

få på plass finansieringen til båt og kvoter. Kampen om kvotene er hardnet til og prisene 

skyter i været. I tillegg er det usikkerhet rundt kvotegrunnlaget i åpen gruppe (gruppe 2), og 

dette vil kunne medføre enda større press på kvoteprisene i lukket gruppe (gruppe 1).  

 

Lyder Fiskebåt AS presiserer flere ganger i sin søknad, at de ikke vil lykkes dersom ikke 

kommunen kan komme inn med 1 million i lån. Det meste av overskuddet de har opparbeidet 

seg, er brukt til å investere i nye prosjekter i Veidnesklubben og de har brukt mye 

menneskelige og økonomiske ressurser for å bygge opp sin virksomhet. De er nå kommet til et 

punkt hvor de trenger hjelp fra kommunen for å kunne satse videre. Dette har de ikke bedt om 

tidligere, foruten et tilskudd til flytebrygge-prosjektet som er eid av Veidnes havneutvikling 

AS og som er et fellesprosjekt. 

 

Det er en stor utfordring for kommunen, å kunne være med å finansiere det omsøkte beløpet. 

Fiskerifondet er knapt 1,2 million pr. d.d. og det kommer flere søknader om lån til kjøp av 

fartøy og kvoter. (Dersom kommunestyret vedtar forslag fra formannskapet i vedtak PS 31/17 

vil fondet i tillegg få et påfyll på kr. 500.000 fra overskudd i 2016). Det har vært lignende 

store (og større) fartøysaker tidligere, hvor det har vært søkt om 1 million i lån. 

Formannskapet/fondsstyret har da innvilget inntil kr. 500.000 på grunn av den begrensede 

kapitalen som finnes i fondet. Kr. 500.000 er samtidig et betydelig beløp sett i forhold til 

fondets størrelse.  

 

 



  Sak 73/17 

 

 Side 6 av 7   

 

 


