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Sak PS  16/11

Sakstittel: FLYTEBRYGGE FOR PÅ- OG AVSTIGNING 
VEIDNESKLUBBEN 

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – viser til tilsagn gitt til Veidnes havneforening på 

kr. 92.000 i sak 09/1138, og søknad om å omdisponere kr. 50.000 av tilskuddet til en 
flytebrygge for av- og påstigning.

2. Søknaden om omdisponering innvilges med begrunnelse i vurderinger gjort angående 
vind- og værforhold, og i påvente av bølgedempende tiltak i havna. 

3. Tilskudd på inntil kr. 50.000 omdisponeres til adkomstvei, fundament, landgang og ny 
forankring i brygga, og belastes over kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger 
regnskap.

4. Arbeidet må planlegges og gjennomføres i samarbeid med havnesjef Odd Birkeland. 
5. For øvrig gjelder vilkår fra vedtak i sak 09/1138.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – viser til tilsagn gitt til Veidnes havneforening på 

kr. 92.000 i sak 09/1138, og søknad om å omdisponere kr. 50.000 av tilskuddet til en 
flytebrygge for av- og påstigning.

2. Søknaden om omdisponering innvilges med begrunnelse i vurderinger gjort angående 
vind- og værforhold, og i påvente av bølgedempende tiltak i havna. 

3. Tilskudd på inntil kr. 50.000 omdisponeres til adkomstvei, fundament, landgang og ny 
forankring i brygga, og belastes over kap. 1.4060.4710.325 når det foreligger 
regnskap.

4. Arbeidet må planlegges og gjennomføres i samarbeid med havnesjef Odd Birkeland. 
5. For øvrig gjelder vilkår fra vedtak i sak 09/1138.
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Sak PS  17/11

Sakstittel: SØKNAD TIL FISKERIFONDET FRODE JENSEN

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Frode Jensen tilskudd på kr. 100.000 og lån 

på kr. 150.000 til kjøp av fartøyet ”Skarvbarden” T-192-K med kvote gruppe 1, 
hjemmelslengde 9-10 m.

2. Lån og tilskudd utgjør til sammen 20 % av totalt kapitalbehov for fartøy og kvote.
3. Tilskudd utbetales over kap. 1.4060.4712.325 og lån utbetales over kap. 

1.4060.5212.325 når det foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på fullfinansiering.
4. Tilbud om tilskudd og lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen 

med inntil 6 måneder.
5. Betingelser som følger med tilskudd og lån må overholdes jfr. Vedtekter for Lebesby 

kommunes fiskerifond § 6 Sikkerhet og bindingstid, § 7 Nedskriving av tilskudd og 
§ 8 Tilbakebetaling av lån. Se vedlegg.

6. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet.
7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Frode Jensen tilskudd på kr. 100.000 og lån 

på kr. 150.000 til kjøp av fartøyet ”Skarvbarden” T-192-K med kvote gruppe 1, 
hjemmelslengde 9-10 m.

2. Lån og tilskudd utgjør til sammen 20 % av totalt kapitalbehov for fartøy og kvote.
3. Tilskudd utbetales over kap. 1.4060.4712.325 og lån utbetales over kap. 

1.4060.5212.325 når det foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på fullfinansiering.
4. Tilbud om tilskudd og lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen 

med inntil 6 måneder.
5. Betingelser som følger med tilskudd og lån må overholdes jfr. Vedtekter for Lebesby 

kommunes fiskerifond § 6 Sikkerhet og bindingstid, § 7 Nedskriving av tilskudd og 
§ 8 Tilbakebetaling av lån. Se vedlegg.

6. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet.
7. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune. 

VEDTEKTER FOR FISKERIFONDET I LEBESBY KOMMUNE
Vedtatt i Lebesby kommunestyre 24. mars 2011.
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§1 FORMÅL
Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune,
samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til:
- Finansiering av fiskefartøy
- Finansiering av nødvendige redskaper og utstyr
- Bistand i forbindelse med havari/skade
- Kjøp av fiskekvoter
- Forstudier eller forprosjektering

§2 VIRKEOMRÅDE
a) Fondets midler skal i hovedsak nyttes til toppfinansiering.
b) Støtte gis i form av tilskudd med bindingstid og/eller lån etter følgende fordeling:
Prosjekt Tilskudd Lån
Nybygg, eller ikke eldre
enn 5 år. Inntil 10 % maks. kr. 100.000,- Inntil 10 % maks. kr. 500.000,-
Brukt fartøy el. ombygging 0 Inntil 20 % maks. kr. 100.000,-
Havari/skade 0 Inntil kr. 20.000,- admn. eller
Inntil 20 % maks. kr. 50.000,-
Rekruttering, 1.gangskjøp
eller ”generasjonsskifte” i
flåten Inntil 10 % maks.kr. 100.000,- Inntil 10 % maks. kr. 300.000,-
Kjøp av fiskekvoter 0 Inntil 20 % maks. kr. 200.000,-
Forstudier eller forprosjekt Inntil 50 % maks kr. 30.000,- 0
- Fondsstyret skal i tvilstilfeller avgjøre om en søker er berettiget stønad
- Ingen har krav på tilskudd eller lån fra fiskerifondet
- Det ytes ikke støtte til forstudier eller forprosjekter med investeringsramme under kr.
20.000,- eller investeringsstøtte til prosjekter under kr. 50.000,-

§3 MÅLGRUPPER
a) Aktive fiskere, eller selskaper som oppfyller kravene i Deltakerloven
b) Ungdom som vil inn i fiskeryrket. (Rekruttering/nyetablering)
c) Fiskere med kvote i gruppe I.

§4 BETINGELSER
a) Søker må være bosatt i Lebesby kommune
b) Søker må være innmeldt i Fiskerimanntallet i Lebesby kommune
c) Fartøy skal være innført i Merkeregisteret over norske fiskefartøy i Lebesby kommune
d) Ved havari/skade på fartøy eller tap av redskaper må det vedlegges dokumentasjon fra
forsikringsselskap eller annen offentlig instans.

§5 SØKNAD
Søknad skal skrives på eget søknadsskjema for Fiskerifondet som angir opplysninger og
relevante vedlegg som skal foreligge ved saksbehandlingen, blant annet gyldig skatteattest.
Mangelfulle søknader vil kunne bli returnert ubehandlet.
Søknader med alle vedlegg sendes: Lebesby kommune,
Pb 38
9790 Kjøllefjord
Eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID
Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake til
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Lebesby kommune:
- fartøyet selges ut av kommunen
- fartøyet kondemneres
- støttemottaker flytter 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 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 31.12.
hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe er levert til fiskemottak i
Lebesby kommune i løpet av året.
b) Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i kommunen,
og be om at tilskuddet nedskrives.
c) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i et eller flere år vil nedskrivingstiden bli
tilsvarende forlenget.
d) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles over en periode på 5 år, kan tilskuddet
kreves tilbakebetalt til kommunen.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter
utbetaling
a) LØPETID
a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år
b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.100.000,- gis med løpetid inntil 5 år.
c. Lån over kr. 100.000,- gis med løpetid inntil 8 år.
d. Fondsstyret kan i enkelte tilfeller (nyrekruttering, nybygg av større fartøy og
generasjonsskifte) gi avdragsfrihet inntil 5 år.
b) RENTEBETINGELSER
Rente på lån kan være fast eller flytende. Fastrente skal være tilsvarende 1 % lavere enn
gunstigste fastrente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når gjeldsbrev
underskrives. Flytende rente skal være 1 % lavere enn gunstigste rente på
fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge, renten reguleres 2 ganger pr. år.
c) VILKÅR
Så lenge lånet løper gjelder samme vilkår som for tilskudd § 7; 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.

§9 FORVALTNING AV FONDET
Omstillingsstyret LIV-Lebesby i Vekst er forvaltere av fiskerifondet og behandler søknader
som er saksforberedt av administrasjonen. Administrasjonen skal påse at vedtektene
oppfylles og er ansvarlig for oppfølging av tilbakebetaling av lån og eventuelt tilskudd.
Lebesby Formannskap er ankeinstans.

Sak PS  18/11
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Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD OG LÅN TIL KJØP AV 
FISKEFARTØY SUS V/GUDMUND LØKKE

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger SUS v/Gudmund Løkke tilskudd på kr. 

100.000 og lån på kr. 165.000 til kjøp av fartøyet ”Fagerheim” med redskap, kvote 
gruppe 1 (hjemmelslengde 10-11 m).

2. Lån og tilskudd utgjør til sammen 16 % av totalt kapitalbehov til båt med redskap og 
kvote.

3. Tilskudd utbetales over kap. 1.4060.4712.325 og lån utbetales over kap. 
1.4060.5212.325 når det foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på fullfinansiering.

4. Tilbud om tilskudd og lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen 
med inntil 6 måneder.

5. Betingelser som følger med tilskudd og lån må overholdes jfr. Vedtekter for Lebesby 
kommunes fiskerifond § 6 Sikkerhet og bindingstid, § 7 Nedskriving av tilskudd og 
§ 8 Tilbakebetaling av lån. Se vedlegg.

6. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
7. Ved innvilget omsøkt finansiering hos Sametinget innfris lån til Lebesby kommune.
8. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune. 

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger SUS v/Gudmund Løkke tilskudd på kr. 

100.000 og lån på kr. 165.000 til kjøp av fartøyet ”Fagerheim” med redskap, kvote 
gruppe 1 (hjemmelslengde 10-11 m).

2. Lån og tilskudd utgjør til sammen 16 % av totalt kapitalbehov til båt med redskap og 
kvote.

3. Tilskudd utbetales over kap. 1.4060.4712.325 og lån utbetales over kap. 
1.4060.5212.325 når det foreligger kjøpekontrakt og bekreftelse på fullfinansiering.

4. Tilbud om tilskudd og lån er gyldig i 6 måneder, administrasjonen kan forlenge fristen 
med inntil 6 måneder.

5. Betingelser som følger med tilskudd og lån må overholdes jfr. Vedtekter for Lebesby 
kommunes fiskerifond § 6 Sikkerhet og bindingstid, § 7 Nedskriving av tilskudd og 
§ 8 Tilbakebetaling av lån. Se vedlegg.

6. Som sikkerhet kreves gjeldsbrev og pant i fartøy med 2. eller 3. prioritet. 
7. Ved innvilget omsøkt finansiering hos Sametinget innfris lån til Lebesby kommune.
8. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Lebesby kommune. 

VEDTEKTER FOR FISKERIFONDET I LEBESBY KOMMUNE
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Vedtatt i Lebesby kommunestyre 24. mars 2011.

§1 FORMÅL
Formålet med Fiskerifondet er å styrke fangstleddet i fiskerinæringa i Lebesby kommune,
samt å øke rekrutteringen til fiskeryrket gjennom støtte til:
- Finansiering av fiskefartøy
- Finansiering av nødvendige redskaper og utstyr
- Bistand i forbindelse med havari/skade
- Kjøp av fiskekvoter
- Forstudier eller forprosjektering

§2 VIRKEOMRÅDE
a) Fondets midler skal i hovedsak nyttes til toppfinansiering.
b) Støtte gis i form av tilskudd med bindingstid og/eller lån etter følgende fordeling:
Prosjekt Tilskudd Lån
Nybygg, eller ikke eldre
enn 5 år. Inntil 10 % maks. kr. 100.000,- Inntil 10 % maks. kr. 500.000,-
Brukt fartøy el. ombygging 0 Inntil 20 % maks. kr. 100.000,-
Havari/skade 0 Inntil kr. 20.000,- admn. eller
Inntil 20 % maks. kr. 50.000,-
Rekruttering, 1.gangskjøp
eller ”generasjonsskifte” i
flåten Inntil 10 % maks.kr. 100.000,- Inntil 10 % maks. kr. 300.000,-
Kjøp av fiskekvoter 0 Inntil 20 % maks. kr. 200.000,-
Forstudier eller forprosjekt Inntil 50 % maks kr. 30.000,- 0
- Fondsstyret skal i tvilstilfeller avgjøre om en søker er berettiget stønad
- Ingen har krav på tilskudd eller lån fra fiskerifondet
- Det ytes ikke støtte til forstudier eller forprosjekter med investeringsramme under kr.
20.000,- eller investeringsstøtte til prosjekter under kr. 50.000,-

§3 MÅLGRUPPER
a) Aktive fiskere, eller selskaper som oppfyller kravene i Deltakerloven
b) Ungdom som vil inn i fiskeryrket. (Rekruttering/nyetablering)
c) Fiskere med kvote i gruppe I.

§4 BETINGELSER
a) Søker må være bosatt i Lebesby kommune
b) Søker må være innmeldt i Fiskerimanntallet i Lebesby kommune
c) Fartøy skal være innført i Merkeregisteret over norske fiskefartøy i Lebesby kommune
d) Ved havari/skade på fartøy eller tap av redskaper må det vedlegges dokumentasjon fra
forsikringsselskap eller annen offentlig instans.

§5 SØKNAD
Søknad skal skrives på eget søknadsskjema for Fiskerifondet som angir opplysninger og
relevante vedlegg som skal foreligge ved saksbehandlingen, blant annet gyldig skatteattest.
Mangelfulle søknader vil kunne bli returnert ubehandlet.
Søknader med alle vedlegg sendes: Lebesby kommune,
Pb 38
9790 Kjøllefjord
Eller e-post: postmottak@lebesby.kommune.no

§6 SIKKERHET OG BINDINGSTID
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Dersom et av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake til
Lebesby kommune:
- fartøyet selges ut av kommunen
- fartøyet kondemneres
- støttemottaker flytter 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 NEDSKRIVING AV TILSKUDD
Tilskudd kan avskrives over 5 år, med 20 % pr. år. Støttemottaker får avskriving pr. 31.12.
hvert år (også samme år som støtten ble utbetalt) dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) Minst 50 % av fartøyets leverte torskefangst og kvotekrabbe er levert til fiskemottak i
Lebesby kommune i løpet av året.
b) Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i kommunen,
og be om at tilskuddet nedskrives.
c) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles i et eller flere år vil nedskrivingstiden bli
tilsvarende forlenget.
d) Dersom ikke punktene a) og b) oppfylles over en periode på 5 år, kan tilskuddet
kreves tilbakebetalt til kommunen.

§8 TILBAKEBETALING AV LÅN
Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter
utbetaling
a) LØPETID
a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år
b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.100.000,- gis med løpetid inntil 5 år.
c. Lån over kr. 100.000,- gis med løpetid inntil 8 år.
d. Fondsstyret kan i enkelte tilfeller (nyrekruttering, nybygg av større fartøy og
generasjonsskifte) gi avdragsfrihet inntil 5 år.
b) RENTEBETINGELSER
Rente på lån kan være fast eller flytende. Fastrente skal være tilsvarende 1 % lavere enn
gunstigste fastrente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge når gjeldsbrev
underskrives. Flytende rente skal være 1 % lavere enn gunstigste rente på
fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge, renten reguleres 2 ganger pr. år.
c) VILKÅR
Så lenge lånet løper gjelder samme vilkår som for tilskudd § 7; 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.

§9 FORVALTNING AV FONDET
Omstillingsstyret LIV-Lebesby i Vekst er forvaltere av fiskerifondet og behandler søknader
som er saksforberedt av administrasjonen. Administrasjonen skal påse at vedtektene
oppfylles og er ansvarlig for oppfølging av tilbakebetaling av lån og eventuelt tilskudd.
Lebesby Formannskap er ankeinstans.
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Sak PS  19/11

Sakstittel: SØKNAD OM TILSKUDD TIL LAKSESLAKTERI I 
DYFJORD BACALAO NORD AS

Innstilling:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Bacalao Nord AS, tilskudd på inntil 

kr. 30.000 til forprosjektering av lakseslakteri i Dyfjord.
2. Tilskuddet utgjør 60 % av totale kostnadsoverslag og utbetales over kap. 

1.4060.1270.325 Utviklingstiltak når det foreligger faktura/regnskap og rapport.
3. Tiltaket må settes i verk og tilskuddet benyttes innen 31.12.2011.

Behandling:
Som innstilling.
***Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Styret i LiV – Lebesby i Vekst – innvilger Bacalao Nord AS, tilskudd på inntil 

kr. 30.000 til forprosjektering av lakseslakteri i Dyfjord.
2. Tilskuddet utgjør 60 % av totale kostnadsoverslag og utbetales over kap. 

1.4060.1270.325 Utviklingstiltak når det foreligger faktura/regnskap og rapport.
3. Tiltaket må settes i verk og tilskuddet benyttes innen 31.12.2011.
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