
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 21/40   

Sakstittel:  UTBETALING AV LÅN MED PANT I BYGGENUMMER - INGILÆ 

AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 
1. Lebesby Formannskap viser til at Ingilæ AS ble innvilget lån kr. 500.000 fra kommunens 

fiskerifond til nybygging av fartøy.  

2. Formannskapet innvilger søknad om å få utbetalt lånet nå før ferdigstillelse med pant i 

byggenummer 116 ved GOT Skogsøy AS. Betingelse om registrert skipspanteobligasjon ved 

utbetaling frafalles, og ny obligasjonen tinglyses ved ferdigstillelse.  

3. Gjeldsbrev og skipspantedokument i byggenummer må være signert, samt skatteattest levert 

før utbetaling kan skje. Utbetaling skjer over kap. 15201.1215.325 fiskerifond.  

4. For øvrig gjelder betingelser i vedtak PS 6/21 i Formannskapets møte den 26.01.2021.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Ingilæ AS ved Dag Øyvind Ingilæ ble i januar innvilget et lån fra Lebesby kommune på  

kr. 500.000 til finansiering av nybygg fiskefartøy. Dette i forbindelse med ekstra 

investeringer i sløyemaskin og ismaskin om bord.  

 

Planen var å utbetale lånet når båten var ferdig bygget. Den ene leverandøren ønsker oppgjør 

nå og Dag Øyvind har derfor spurt om kommunen kan utbetale lånet og ta pant i 

byggenummeret på båten. Dette er det ikke noe i veien for, kommunen vil da få pant bak 

Sparebanken Nord-Norges byggelån.  

 

I dialog med Sparebanken opplyser de at regningen kan betales over byggelånet og at 

kommunen utbetaler lånet til banken direkte.  

 

Det må utstedes og signeres gjeldsbrev og pantedokument i byggenummer 116 ved GOT 

Skogsøy AS, og ny skatteattest må leveres før utbetalingen av lånet kan skje.  

 

Vurdering: 

Rådmann mener vi i denne saken bør være behjelpelig med å kunne utbetale lånet selv om 

ikke fartøyet er ferdig bygget. Det har vært gjort i en annen sak hvor det var nybygg og behov 



for utbetaling før ferdigstillelse. Det vil alltid være en risiko forbundet med dette, men i 

denne saken kan kommunen ta pant i byggenummeret og dermed ha en sikkerhet dersom noe 

skulle skje i byggeprosessen.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Toril Svendsen 

  næringskonsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


