
 
 
 

Vedtekter for Nordkapp kommune fiskerifond  
 

 
§1. Målsetning 
Fiskerifondet skal være et stimuleringstiltak til fremme av fiskeriene i Nordkapp 
kommune. Fondet tilføres kapital over kommunens driftsbudsjett. Dette i tillegg til 
dagens praksis hvor avdrag på lån gitt fra fondet tilbakeføres fondet.  
 
§2. Bruk av fondet 
Fondet kan brukes til toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis 
dekning av egenkapital til fiskere som skaffer seg helårs drevne fiskefartøy.  
Fondet kan også brukes til anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende 
strukturordning.  
 
Søknader til fondet behandles fortløpende. 
 
§3. Krav til søker 
A. Søker skal være bosatt i Nordkapp kommune de siste 12 måneder før man søker, 

og være registret i fiskermanntallet på blad B. 
B. Søker skal enten være førstegangsetablerer eller etablert fisker på inntil 35 år. 

Ved stor pågang kan yngre fiskere prioriteres.  
C. Søker skal være skattepliktig til Nordkapp kommune. 
D. Søker i Nordkapp kommune skal til enhver tid eie minimum 51% av fartøy/foretak. 
E. Søker skal være kredittverdig. 
F. Søker har ikke tidligere mottatt lån fra fiskerifondet. 
G. Søker skal i utgangspunktet levere hele fangsten i Nordkapp Kommune.  
H. Søker må som hovedregel dokumentere minst to års relevant praksis som 

fisker/mannskap på fiskebåt. Søkere som har relevant formalkompetanse utover 
praksis prioriteres.  

I. Søkere som tidligere har fått lån til kjøp/nybygg i åpen gruppe vil anses som 
nyetablerere dersom det kommer søknad for å komme i lukket gruppe 
(kvotekjøp). 

 
§4. Utmåling av lån  
Det forutsettes at alle andre mulige finansieringsordninger søkes utnyttet maksimalt. 
Søknad til fiskerifondet skal inneholde følgende: 
- Opplysninger om søker (utdannelse, erfaringer og lignende) 
- Kostnadsoverslag 
- Planskisser ved søknad om nybygg 
- Pantesikkerhet 
- Fartøyets lønnsomhetsevne (driftsbudsjett, kvoter) 
- Vurdering av mannskapssituasjonen 
- Det må framkomme i administrasjonens utredning om søker 
  tidligere er innvilget lån/tilskudd og om disse er ivaretatt 
 



Tilsagnets totale beløp kan ikke overstige  
 For gruppe 1 kr 900.000,-. 
 For gruppe 2 kr 300 000,-  

 
Ingen har krav om lån fra fiskerifondet. 
 
§5. Vilkår for lån  
A. Utlånsrenten settes til 3 måneders NIBOR + 1,5 %. Nordkapp kommune 

forbeholder seg retten til å justere påslaget ut fra markedssituasjonen. 
B. Lånetiden er maksimum 10 år. Lån tilbakebetales i like store termer (ikke over tre 

måneders termin). 
C. Etter søknad kan det første året gjøres avdragsfritt (dette gjelder ikke renter). 
D. Tilsagn om lån er gyldig i 6 måneder fra vedtak er gjort. Tilsagnet annulleres 

automatisk dersom det ikke blir benyttet innen 6 måneder. Det gis mulighet for 
forlengelse med inn til 12 måneder dersom prosjektet er forsinket, da etter 
søknad.   

E. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført, men erstattet med et annet/nytt prosjekt  
tilnærmet lik det som har fått innvilget lån, kan lånet overføres til det nye 
prosjektet etter søknad.  

F. Som sikkerhet for lån utstedes pantobligasjon med prioritert etter andre  
finansierings kilder ved etablering. 

G. Rådmannen avgjør eventuell prioritetsvikelse. 
H. Utbetaling skal bare finne sted når nødvendig pantesikkerhet er etablert. 
I. Dersom fartøy/foretak som er delvis finansiert av lån av fondets midler 

selges, eller søker flytter eller går over til annen virksomhet, forfaller lånebeløp til 
betaling. 

J. For låntaker som misligholder sine lån i fondet kan lån i sin helhet 
kreves tilbakebetalt straks. 

K. Etter søknad kan avdragsutsettelse innvilges av Rådmannen, men ikke utover 6 
måneder. Dersom terminer ikke er betalt til fastsatt tid, og avdragsutsettelse ikke 
er innvilget beregnes morarente av det til enhver tid forfalte beløp. 

L. Dersom andeler (aksjer eller lignende) selges, slik at søkers eierskap kommer 
under minimumsgrensen på 51%, forfaller helt eller delvis lånebeløp straks til 
betaling. Dette punktet bortfaller når eierskapet fortsatt forblir i kommunen. 

M. Fondsstyret delegerer til Rådmannen å avgjøre søknader om lån fra fiskerifondet  
fortløpende. 

 
§6. Forlis/totalhavari 
A. Ved forlis/totalhavari skal lån tilbakebetales til fondet jfr. forsikringsoppgjøret. 
B. Innen 6 måneder etter forlis-/havarioppgjøret har eier fortrinnsrett til å søke de 
    tilbakebetalte midler overført til nytt fartøy. 
C. Ved anskaffelse av nytt fartøy kan lån økes. 
D. For tilsagnets varighet, se § 5 pkt. D. 
 
 
§8. Ikrafttredelse 
Vedtatt av Kommunestyret 25. mai 1996 med senere endringer trådt i kraft, 1. mai 
1998, 20. februar 2001, 8. april 2003, 30. september 2004, 16. mai 2006, 01. januar 
2017, 01. januar 2019.


