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VEDTEKTER FOR FISKERIFONDET I LEBESBY KOMMUNE 
 

 

Vedtatt i Lebesby kommunestyre 14.06.2022 

 

 

§1 FORMÅL 

Fiskerifondet skal bidra til å styrke fangstleddet i Lebesby kommune, samt å øke 

rekrutteringen til fiskaryrket gjennom økonomisk støtte til:  

 

- Kjøp av helårsdrevne fiskefartøy 

- Kjøp av fiskerettigheter og/eller strukturkvoter 

- Ombygging av helårsdrevne fiskefartøy  

- Større reparasjoner ved havari på fartøy eller maskineri 

- 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. 1.000.000,-  

Brukt fartøy el. ombygging. 
  
Brukt fartøy med kvote    

Inntil 10 % maks. kr.    500.000,- 
 
Inntil 10 % maks. kr. 1.000.000,-  

   

Rekruttering, 1.gangskjøp 
eller ”generasjonsskifte” i 
flåten  Inntil 10 % maks. kr. 1.000.000,-  

Kjøp av fiskekvoter  Inntil 10 % maks. kr. 1.000.000,-  

Forstudier eller forprosjekt Inntil 50 % maks. kr. 100.000,-  0 

 

c) Lån til nybygg, rekruttering/generasjonsskifte samt til kvotekjøp kan innvilges med 

rente- og avdragsfrihet i 4 år. 

d) Fondsstyret skal i tvilstilfeller avgjøre om en søker er berettiget stønad 

e) I spesielle tilfeller kan Kommunestyret behandle søknader som avviker fra dette 

regelverket. 

f) Ingen har krav på tilskudd eller lån fra fiskerifondet 

g) Det ytes ikke støtte til forstudier eller forprosjekter med investeringsramme under  

kr. 20.000,- eller investeringsstøtte til prosjekter under kr. 50.000,- 

h) Det gis ikke tilskudd eller lån til kjøp av redskaper 

 

§3 MÅLGRUPPER 

a) Aktive fiskere, eller selskaper som oppfyller kravene i Deltakerloven 

b) Ungdom som vil inn i fiskeryrket. (Rekruttering/nyetablering) 

c) Fortrinnsvis fiskere på blad B. 

 

§4 BETINGELSER 

      a) Søker må være bosatt i Lebesby kommune 

      b) Søker må være innmeldt i Fiskerimanntallet i Lebesby kommune 
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      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 

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 

a. Lån mellom kr 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 år 

b. Lån mellom kr.50.000,- og kr.200.000,- gis med løpetid inntil 5 år  

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 i fiskerifondet settes til 4 %. Formannskapet kan regulere renten ved behov.   

 

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. 
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§8 FORVALTNING AV FONDET  

Lebesby formannskap 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 kommunestyre er ankeinstans.  

 


