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Nergård-saka
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Protokollen fra forhandlingsutvalget tas til etterretning og godkjenner avtalen mellom
partene.
2. Ordfører og rådmann får i oppdrag å skaffe en oversikt over aktuelle interessenter som
ønsker å drive virksomhet ved anlegget i Skjervøy havn.
3. Formannskapet skal på dette grunnlaget velge ut aktuelle interessenter som det skal
forhandles med.

Vedlegg:
Brev fra Nergård datert 23.10.08
K-sak 87/08
K-sak 8/09
Brev fra Nergård datert 03.09.09
F-sak 75/09
F-sak 76/09
Protokollen fra forhandlingsutvalget i Nergårdsaken som inkl. avtalen med Nergård AS.
Det vises for øvrig til tidligere tilsendte dokumenter i saken.

Saksopplysninger:
Nergård AS eier to fiskeindustrianlegg i Skjervøy kommune. Ett ligger i Skjervøy indre havn og
ett på Lauksundskaret på Arnøy. I tillegg har selskapet avtaler med flere mottaksstasjoner i
regionen. Konseptet er organisert under Skaretfisk AS.

Konsernet eier også to trålkonsesjoner gjennom sitt datterselskap, Ytre Rolløya AS, som tilhører
tråleren ”Kågtind”. Gjennom konsesjonsvilkårene har konsesjonene bindinger til anlegget i
Skjervøy og leveringsplikt på 1/6 av råstoffet på torsk og hyse til Årviksand.
23.10.08 mottok Skjervøy kommune brev fra Nergård AS der selskapet ber om at kommunen
støtter en endring av konsesjonsvilkårene tilknyttet torsketrålkonsesjonene. Dette fordi
konsernet ønsket å konsentrere all virksomhet gjennom datterselskapet Skaretfisk AS ved
anlegget i Lauksundskaret. Etter grundig debatt og vurderinger endte det med at kommunestyret
22.12.08 ga en midlertidig uttalelse til Nergård AS om at de kunne endre konsesjonsvilkårene
fra å drive industrivirksomhet ”på Skjervøy” til ”i Skjervøy kommune”.
Saken har flere utfordrende elementer i seg. Formannskapet besluttet 08.12.08 å få en juridisk
vurdering av saken vedrørende trålkonsesjonene.
Kommunens administrative og politiske ledelse har i samarbeid med kommunens advokat og
Fiskeri- og kystdepartementet avklart at det i anledning utskiftninger foretatt i periode
2002/2003 er begått saksbehandlingsfeil fra fiskerimyndighetenes side.
15.04.09 ga kommunestyret mandat til ordfører, varaordfører, rådmann og kommunens advokat
(forhandlingsgruppen) til å føre forhandlinger med departementet for å få avklart om
leveringsplikten til ”Kågtind” er bortfalt (de øvrige 5/6-delene), og i så tilfelle hvilken
konsekvens et eventuelt bortfall skal få. I konsesjonsdokumentet fremgår det klart at 1/6 av
fangsten på torsk og hyse er det leveringsplikt på til anlegget i Årviksand.
Skjervøy kommune ba Fiskeri- og kystdepartementet om å svare på om saksbehandlingsfeilen
som er gjort i forbindelse med endring av konsesjonsvilkårene kunne rettes opp.
Fiskeri- og kystdepartementet ga i møte med forhandlingsutvalget 28.05.09 tilbakemelding om
at reetablering av leveringsforpliktelsen ikke ville innebære noen realitetsforskjell, da begrunnet
i det regime som er etablert ved endring av forskrift om leveringsplikt for fartøy med
torsketråltillatelse (FOR 2003-09-12 –nr. 1131), slik denne lyder etter endringen i 2008. Dette
ble også meddelt kommunen skriftlig etter møtet i Fiskeri- og kystdepartementet.
Saken tok en ny vending rett før ferien da Nergård AS meddelte kommunen at de vil omgjøre
sin beslutning om å legge ned industriproduksjonen i Skjervøy havn. Dette ble bekreftet
gjennom brev datert 03.09.09, at konsernstyret i Nergård AS hadde besluttet å redusere
virksomheten på Arnøya til muligens kun å omfatte en mottaksenhet for fisk. Samtidig ble
administrasjonen i Nergård AS satt til å utrede mulige alternativer for aktivitet ved anlegget i
Skjervøy havn.
Den 24.09.09 i et ekstraordinært formannskapsmøte i Skjervøy tilkjennega Nergård AS at de
ønsket å legge ned all virksomhet i Skjervøy kommune, og at de i den forbindelse ba om dialog/
forhandlinger med Skjervøy kommune. Formannskapet tok dette til orientering, men lovet å
komme tilbake til saken snarest.
Den 01.10.09 behandlet formannskapet i sak 76/09 og fattet følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune viser til Nergård A/S sin redegjørelse i Skjervøy formannskap den 24.
september, om at man ønsker å legge ned all virksomhet i datterbedriften Skaretfisk A/S.
Skjervøy kommune beklager på det sterkeste at Nergårdkonsernet ikke har funnet
grunnlag for videre drift i Skjervøy og Nord Troms.
2. Nergård AS eier gjennom datterselskapet Ytre Rolløya AS tråleren ”Kågtind”, hvor det
er tildelt ervervstillatelse og trålkonsesjon på blant annet vilkår om at Nergård AS er

forpliktet til å opprettholde sin industriaktivitet i kommunen. En nedbygging vil lede til
at konsesjonstildelingen vil bli revurdert.

3. Etter nøye overveielse vil Skjervøy kommune åpne for dialog/forhandlinger med Nergård
A/S. Skjervøy kommune er villig til å vurdere at Nergård A/S fritas fra sine forpliktelser
mht. å drive industrivirksomhet i Skjervøy havn på følgende vilkår:
•

Nergård A/S og Ytre Rolløya A/S forplikter seg gjennom avtale med Skjervøy
kommune og gjennom vilkårstillelse i konsesjonsdokumentet å levere all torskeog hysefangstene fra tråleren ”Kågtind” til anlegg i Skjervøy kommune – det vil
si 6/6 og ikke bare 1/6 som i dag. Avtalen og vilkårene skal videreføres til ny eier
eller nytt fartøy ved eventuelt eierskifte eller utskiftning.

•

Industrianlegget i Skjervøy havn med alt av fast eiendom, tilbehør og utstyr,
rettigheter etc. skal vederlagsfritt overdras til selskap utpekt av kommunen.

•

Partene skal sammen søke å etablere ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i
Lauksundskaret. Det må særlig legges vekt på fiskerinæringens interesser i
området. Løsningen betinger en godkjennelse fra Skjervøy kommune.

•

Det forutsettes videre at Nergård A/S bidrar med en økonomisk kompensasjon
som kan aksepteres av Skjervøy kommune.

4. En eventuell avtale skal sluttbehandles av kommunestyret i Skjervøy.

Samtidig gjorde formannskapet vedtak om at forhandlingsutvalget skulle utvides fra tre til fem
medlemmer. Forhandlingsutvalget utgjorde da: ordfører Roy Waage, rådmann Reidar Mæland,
Ingrid Lønhaug, Arnulf Steffensen og Jørn Cato Angell. Forhandlingsutvalgets arbeid er nedfelt
i protokollen fra forhandlingsutvalget i Nergårdsaken.

