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Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
17.10.2011

Søknad om tilskudd til kjøp av fiskefartøy -Leif R. Haugen
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Skatte- og momsattest.
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Leif R. Haugen innvilges et tilskudd på kr. 30.000,- til kjøp av fiskefartøy.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Haugen har anskaffet seg en 32 fots sjark. Haugen har drevet fiske i flere år sammen med sin
bror. I dag er båten kjøpt og Haugen driver fiske.
Haugen søker om et tilskudd på kr. 80.000,- til kjøp av fiskefartøy. De totale kostnadene er
beregnet til kr. 800.000,-.
Haugen har etablert nytt selskap, derfor foreligger ikke årsregnskap.

Vurdering
Haugen har lang erfaring som fisker. Han er 65 år, en aldersgruppe man i utgangspunktet ikke
prioriterer i forhold til tilskudd fra utviklingsfondet.
Saksbehandler vil derfor foreslå at søker gis et tilskudd på kr. 30.000,-.

H. Solheim

a.s.

AUTORISERT REGNSKAPSKONTOR
ØKONOMISERVICE

Skjervøy Kommune
Næringsfondstyret
Boks 145

9189 SKJERVØY

9189 SKJERVØY

14.02.2011.

LEIF RAGNAR HAUGEN, 9194 LAUKSLETTA
SØKNAD TIL UTVIKLINGSFONDET —TILSKUDD TIL KJØP AV SJARK
KR. 80.000,-.

Leif Haugen f. 21.06.46. vil som erstatning for tidligere sjark, drevet sammen med hans bror,
anskaffe ny 32 fots fiskesjark. Han tillater seg derfor med dette å søke Skj ervøy Kommunes
utviklingsfond om tilskudd til investeringen stort kr. 80.000,-.
Haugen har i alle voksne år drevet fiske, da i hovedsak sammen med sin bror Hedly. I
forbindelse med at Hedly nå som 75 åring har valgt-å avvikle sitt eierskap og fiskeriaktivitet
ble fartøyet selgt og Leif er nå i ferd med å anskaffe seg nytt fartøy, et noe mindre fartøy for
drift alene. Initiativtakeren ønsker derfor å kjøpe inn fartøy-og rettigheter til kommunen for å
skape egen arbeidsplass og sikre sin framtid i fiskerinæringa.
Samtidig vil dette være et bidrag til så vel mottaket i Lauksund som til den stedlige
fiskeindustri da Haugen i likhet med alle tidligere år vil babcic sin virksomhet på
hjemmefiske. Hans erfaring og lokalkunnskap gjør at en regner med å kunne utnytte fartøyets
alle rettigheter ved hjemmefiske.

Selskapet:
- Haugen vil drive sin virksomhet som enkeltpersonforetak.
- Regnskapsfører: H. Solheim AS

Vedlagt Følger:

er under registrering)

Skatteattest
Investerings/finansieringsplan/budsjett

Med hilsen
eif Hau iie
alvar So eim

N•A•R•F
NORGES AUTORISERTE REGNSKAPSFØRERS FORENING

LEIF RAGNAR HAUGEN
9194 LAUKSLETTA
Investeringsramme
Fartøy,kjøpesum
Rigging, tilpassing samt noe utstyr (garngreier)
Sum kapitalbehov

kr.
kr.
kr.

750.000,50.000 800.000 -

Finansiering
Kommunalt næringsfond
Egenkapital
Sum finansiering

kr.
kr.
kr.

80.000,720.000,800.000 -

Fartøyet:
32 fots fiskefartøy fra 1977. Motor fra 2002. Fartøyet framstår som svært godt. Rettigheter
for torsk, hyse, sei, hjemmelslengde 9 —10 m. Fartøyet er Rigget for garn, line og juksa og
søker har redskaper for dette fiske i tillegg til at noe redskaper medfølger.
Det mangler garngreier og det vil Haugen kjøpe inn og montere.
Budsjett

Torsk
31 t
Sei
20 t
10 t
Uer, brosme mv.
Div.
Sum inntekter
Div avgifter salgslag mv.
Kostnader lag (mat, bunkers,
Lott mannskap(egen lott)
Kostnader redskaper
Kostnader fartøy/utstyr
Adm. tlf. regnskap
Forsikring fartøy og bruk
Diverse
Avskrivninger
Driftsresultat
Renter
RESULTAT

x 16,x 9,x 9,-

mv.)

36.000,60.000,.350.000,50.000,100.000,30.000,40.000,50.000,66.000 -

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

496.000,180.000,90.000,30.000 796.000,-

kr.
kr
kr.
kr.

782.000 14.000,014.000 -

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/3905 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Silja Karlsen
Dato:

04.10.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Næringsutvalg

Møtedato
17.10.2011

Søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy - Øystein Fredheim
Vedlegg:
Søknaden.
Saksdokumenter:
Skatte- og momsattest.

Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Øystein H. Fredheim innvilges et tilskudd på kr. 60.000,- til kjøp av fiskefartøy.
2. Tilskuddet utbetales ved dokumentasjon på tiltakets oppstart.
3. Vedtaket er gyldig i 6 mnd fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Fredheim (31 år) søker om støtte til å kjøpe fiskefartøy som hovedsakelig skal drive med
rekefiske.
Fredheim søker om et tilskudd på kr. 60.000,- til kjøp at fiskefartøy. De totale kostnadene er
beregnet til kr. 1.750.000,-.
Fredheim skal etablere nytt selskap, derfor foreligger ikke årsregnskap.

Vurdering
Det er positivt at Fredheim ønsker å investere i eget fiskefartøy for å skape seg en arbeidsplass.
Fredheim har erfaring fra mekanisk industri og fiskeflåte. Fredheim er 31 år, innen en
aldersgruppe som er prioritert i tildeling av tilskudd fra utviklingsfondet.
Saksbehandler vil derfor foreslå at søker gis et tilskudd på kr. 60.000,-.

Skjervøy Kommune
Box 145 G
9189 Skjervøy

Skjervøy, 07.09.2011

øystein Håkon Fredheim
Strandveien 132
9180 Skjervøy
Tlf: 95032374
e-post: oistein24@hotmail.com

Søknad om finans til k .

av fiske båten "Challan e"LG5264 —tilskudd kr 60.000-.

Beskrivelse
Robust reketråler bygget i stål. Båten er jevnlig oppdatert med nytt utstyr og fremstår som godt
vedlikeholdt.

Navn på fartøy
Fartøy type
Lengde (fot)
Flagg
Kalle signal
Bygget år

Kapasiteter

Challange, nytt navn: Collin
Fiskebåt
33
Norway
LG5264
2003

Diesel:
5500 liter
Ferskvann: 2000 liter

Hoved maskineri
Daewoo / Doosan L 126 TiH 360 hk 13800 timer, Dong gear med sluring.

Service juli 2011. Propell 52 tommer, 4 bl
Westerbeke generator 6 kv, 500 timer Ny 2010
Materiale
Dimmensjon

Stål
Lengde 33 fot og 4,2 meter bred

Fart

9 knop

Dekksutstyr:

Netttrommel Rapp 3t
Rapp 7t vinsj, med 2X900 m lOmm vire. Vire ny juli 2011
Thyborøn Type 4 72tommer (cA 530kilo), Ny 2010
Rønningen rekesoller, dieselkoker, kjølekar
Lastebom med hydr. vinsj
Lenangen trål 1400 masker

Sikkerhets utstyr:
Co2 brannslukking
Rednings drakter
Flåte 6 manns
Tv overvåket maskin rom

Innredning
1 lugarer/2 køyer totalt.
Toalett og dusj
Propan bysse ovn.
Oljefyr i lugar.

Kjøleskap
Tv i messe.
Micro

Furuno satelitt gyro..ny 2010
Furono Radar, ekolodd, Robertson autopilot,2 Olex, 2 gps, 2 vhf

Navigasjon

Investering:

Investering båt m/utstyr
Mva
Tota I

1.400.000350.0001.750.000 -

Finansiering:

Tilskudd Skj. Kommune
"
S amisk
Lån kortsiktig lån til mva
Lån
Egne midler
Tota I
RUdsjett 1i gger

60.000200.000350.0001.040.000100.0001.750.000-

snril

VM1Pgg

Litt om drift av båten:

Båten er klar for å gå rett på fiske etter reke.
Båten skal fiske reke som hoved del.
Båten er i klassen som og kan fiske på torsk gruppe 2.
Ta gjerne kontakt for mere info.
Håper på et positivt svar fra dere.

tein Fredheim

Budsjett M/S Collin

Rekepris er beregnet etter dagens. Prisen ligger kr 10 høyere pr kg om sommeren.
Dersom det blir nødvendig, så vil jeg ikke beregne full lott på meg.

PS 40/11 Referatsaker

Skjervøy kommune
Økonomisjefen

Lensmannen i Skjervøy
Postboks 25
9189 SKJERVØY

Deres ref:

T2011-052344

Vår ref:

2009/225-20

Løpenr:

20878/2011

Arkivkode

252

Dato

31.05.2011

Utleggsforretning - Hotell Maritim
Viser til Deres brev av 12. dm, samt to brev fra Hotell Maritim.
Vi har i flere omganger hatt kontakt med Hotell Maritim om betaling av næringslånet. For å
begynne med det siste fikk de i fjor høst innvilget en utsatt frist til utgangen av året, vedl 1. Da
denne fristen var utløpt og det ikke var kommet noen innbetaling ble lånet som varslet lagt over
på inkasso og 4-18-varsel sendt 17.01. Da heller ikke dette resulterte i noen innbetaling ble
utleggsbegjæring sendt 15.02.
Like etterpå mottok vi det skrivet som er datert 22.01. Vi ser at også Dere har mottatt dette i
slutten av februar så vi legger til grunn at riktig dato på brevet er 22. februar i år, altså en uke
etter vår begjæring ble sendt. Vi mener at det for vurdering av saken er viktig at det første
protestskrivet kom etter vår begjæring slik at det dermed er avklart at vi ikke har laget
begjæringen uten å hensynta innspill fra låntaker slik det antydes i hotellets brev av 19.04.
Jeg vil så gi en kronologisk sammenfatning av historikken for dette lånet. Lånet ble innvilget av
kommunestyret i desember 2005 og utbetaling skjedde tidlig i januar 2006. Lånedokumentene er
undertegnet 2.1.06 og følger som vedlegg 2, totalt 3 sider. Foruten ett ark om ansvarlige lån som
hotellet har lagt ved i sitt skriv til Dere består låneavtalen altså også av ett ark med standardvilkår
og ett ark som er gjeldsbrevet som regulerer vilkårene for dette konkrete lånet. Som det framgår
av gjeldsbrevet har det forrang foran de generelle bestemmelsene og her er det avtalt nedbetaling
over 5 år, altså i perioden 2006 – 2010.
I 2007 søkte hotellet og fikk innvilget ett års utsettelse med å begynne å betale avdrag. Vedtak
ble fattet av kommunens næringsutvalg som er tillagt oppgaven med oppfølging av alle
næringslån. Vedtaket følger som vedlegg 3. I 2009 ble det søkt om ettergivelse og alternativt
betalingsutsettelse. Søknaden ble behandlet i næringsutvalget som ga avslag, jf vedlegg 4. I 2010
fremmet de på nytt en søknad som næringsutvalget avslo, vedlegg 5

Postadresse:
Postboks 145 - G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 77 77 55 00
Telefaks: 77 77 55 01

Bankkonto: 47 40 05 04 57 8
Organisasjonsnr: 94 18 12 71 6

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

Hotellet har dermed fulgt opp pkt 6 i bestemmelsene om ansvarlige lån ved å ta kontakt med
kommunen når de har hatt betalingsproblemer. Men det er altså også tilfelle at kommunen som
utlåner har fulgt opp dette ved at næringsutvalget 3 ganger har behandlet søknader. Første gang
ble det gitt ett års forlengelse, mens det de to siste gangene er gitt avslag. Det må bero på en grov
overtolking fra låntakers side når de hevder å ha sitt på det tørre kun gjennom å fremme gjentatte
søknader. De to siste gangene er det gitt avslag på utsettelse og det er da selvsagt at de avtalte
vilkår i gjeldsbrevet kommer til anvendelse. Låntaker har i gjeldsbrevet akseptert inndrivelse
uten søksmål ved mislighold og vår begjæring bygger på dette. Det er riktig som hotellet sier at
et evt gjennomført utlegg vil gi oss en pantesikkerhet vi ikke hadde ved inngåelsen av avtalen,
men det er positivt feil at den er bedre enn det avtalen gir grunnlag for. Det er hotellet selv som
har stilt seg i en situasjon som medfører at utleggsbegjæringen er sendt.
Konklusjonen er altså at kommunen som utlåner har fulgt opp reglene for denne type lån og
manglende betaling fra hotellet sin side medfører at utleggsbegjæringen er saklig begrunnet. Vi
legger derfor til grunn at den blir effektuert snarest mulig og så vil jo hotellet ha en god mulighet
til å ta kontakt med oss for å finne alternative løsninger før vi evt realiserer utlegget.
Hotellet er orientert gjennom kopi av dette brevet.

Med hilsen

Rune Stifjell
Økonomisjef
Direkte innvalg: 77 77 55 30
Vedlegg
1 Vedlegg 1 - utsettelse høsten 2010
2 vedlegg 2 - gjeldsbrev
3 vedlegg 3 - næringsutvalget 2007
4 vedlegg 4 - næringsutvalget 2009
5 vedlegg 5 - næringsutvalget 2010
Kopi uten vedlegg:

Hotell Maritim as
Næringsutvalget
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