
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Bindal fondsstyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk 
Dato: 25.03.2021 
Tidspunkt: Umiddelbart etter valgstyrets møte 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Dokumentene er publisert på kommunens nett- og facebookside. 
 
 
 
Terråk, 17.03.2021 
 
Britt Helstad 
ordfører 
 



Saksliste 
Utv.saksnr Innhold Unntatt off. 

PS 1/21 Godkjenning av innkalling  

PS 2/21 Søknad om tilskudd fra Bindal næringsfond til kjøp 
av sjark - Karoline Berg-Hansen 

 

PS 3/21 Søknad om støtte til kjøp av melkekvote – 1811/16/4 
Knut-Arne Busch 

 

 



PS 1/21 Godkjenning av innkalling



 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2021/13 - 2 

Saksbehandler:     Ole Ketil Haugvik 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
2/21 Bindal fondsstyre 25.03.2021 

 

Søknad om tilskudd fra Bindal næringsfond til kjøp av sjark - Karoline Berg-
Hansen 

 

Vedlegg: 

1 Søknad 

2 Budsjett 

3 E-post fra Karoline Berg-Hansen 

4 Oppdatert informasjon fra søker 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Karoline Berg-Hansen gis tilsagn om kr. 150.000,- i tilskudd til kjøp av sjark/fiskebåt. 

2. Beløpet dekkes over eksisterende budsjettpost 147004 32552 Tilskudd til andre    
næringsformål. 

3. Før utbetaling kan skje må følgende betingelser være oppfylt: 

a) Mottaker av tilskuddet skal skrive under på Erklæring av tilbakebetaling av tilskudd, slik at 
dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen 
avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav om innløsning kan ikke settes frem 
senere enn 5 år etter utbetaling. 

b) Dersom søkeren innen 5 år avvikler tiltaket, eller selger båten, plikter søkeren sjøl å gi 
fondsstyret skriftlig melding om dette. 

4. Tilsagnet står ved lag til 31.12.2021. 
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Saksopplysninger 
Karoline Berg-Hansen, 26 år og bosatt på Nordhorsfjord, har ønske om å begynne som fisker 
med egen sjark. Etter å ha jobbet flere år i oppdrettsnæringen besluttet søker i september 2020 å 
søke nye karrieremuligheter.  
Søker har det siste snaue halvåret drevet fiske lokalt sammen med andre lokale fiskere, og 
erfaringene har vært så positive at søker nå skal delta med egen båt på lofotfisket i mars 2021. 
 
Søker har investert i en båt til 1,1 millioner kroner, og har finansiert fartøyet med låneopptak. 
Båten er en 31 fot, Sandøy med 115 hk Cummins-motor. Fartøyet er rigget for juksafiske, og skal 
ikke bruke garn.  
 
Søker er nå også registrert i fiskermanntallet og har fått innvilget ervervsøknad. Firmanavnet er 
Sjarkjerring AS (org.nr.: 926425404). 
 
Dersom denne satsingen viser seg å være i tråd med forventningene, ser søker det som meget 
aktuelt å investere i større båt med kvote for å kunne skape seg en fremtid som heltids 
yrkesfisker. 
 

Vurdering 
Målsetningen med etableringen er å skape en fulltids arbeidsplass for Karoline Berg-Hansen, og 
etableringen vil være ytterligere et bidrag for å øke tilgangen av fisk for Kjella fiskemottak. 
Kommunedirektøren mener at alle bidrag til ny næringsetablering i kommunen er viktig, og ser 
samtidig at kommunale bidrag til utvidelse av fiskeflåten gir signaleffekt ovenfor andre som 
vurderer å starte opp som fisker i kommunen. 
 
Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % 
av det totale kapitalbehov for prosjektet. Hovedformålet med bruk av fondet er å fremme 
etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det er dermed i 
hovedsak det næringsmessige aspektet i søknaden som skal vektlegges i behandlingen. 
 
 
Utdrag fra næringsfondets vedtekter, samt tilhørende merknader: 
 
Eksempler på prosjekter som iht næringsfondets vedtekter kan støttes er: 
 

 Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid, f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekter, 
samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter. 

 
 Investeringer i bedrifter, f.eks. utstyr, maskiner og bygninger ved oppstarting og 

utvidelser av bedrifter. 
 

 
Ett av hovedmålene i samfunnsdelen er at Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og 
legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt å bidra til gode utviklingsmuligheter 
for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er derfor viktig å arbeide for å sikre 
rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn 
kan utnyttes. 
 
Delmål 1c): Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for 
etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv. 
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Konklusjon 
Alle arbeidsplasser er viktig for kommunen, og det er viktig å få flere til å etablere seg innenfor 
fiskeryrket. Etter en helhetsvurdering av søknaden innstiller kommunedirektøren på at det 
bevilges kr 150 000,- fra næringsfondet til etableringen. 
Støtten gis i henhold til statsstøtteregelverket som bagatellmessig støtte. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 03.03.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 











Budsjett
Invisteringer Sandøy Etterkjøp av utstyr for optimalt rigget båt
Båtpris 1100000 kr angelvinsj 2 stk
innkjøp utstyr båt 105000 kr juksa 2 stk
Buffer 100000 kr hev/senk kar
kapitalbehov 1305000 kr bløggekar
Lån 1305000 kr sum

Inntekter
Sei 216000 kr TORSKEFISKE
Torsk 233333 kr kvote åpen gruppe kg
SUM INNTEKT 449333 kr faktor rund til sløyd torsk

pris tosk kr kg
Faste kostnader
Renter og gebyrer lån 40000 kr
Forsikring 10000 kr FISKE SEI
regnskapsprogram 2800 kr Kg fisk pr dag juksa
verditap nytt utstyr 26250 kr 300
verditap båt 30000 kr evt. en dag i uka ut til horsværet med overnatting, fiske 1200kg. Mer sabilt fiske der!
sum 69050 kr
Variable kostnader
Diesel 60000 kr
mark og nylon 8000 kr
Vedlikehold 30000 kr
sum 98000 kr

SUM KOSTNADER+Verditap 167050 kr
resultat 282283 kr



26000 kr
54000 kr
20000 kr
5000 kr
105000 kr

14000 Kan bli 3 tonn mer ettersom om jeg får fisket opp hele
kvote før vi blir stoppet. Jeg har tatt med ant. tonn jeg er

garantert å få fiske opp
1,5
25

uker dager Pris pr kg sløyd 
20 4 9

Etterkjøp av utstyr for optimalt rigget båt

evt. en dag i uka ut til horsværet med overnatting, fiske 1200kg. Mer sabilt fiske der!



Fra: Karoline Berg-Hansen (karo.berghansen@gmail.com)
Sendt: 12.01.2021 09:25:09
Til: Postmottak Bindal
Kopi: 

Emne: Søknad næringsfond, kjøp av sjark
Vedlegg: budsjett fiske.xlsx;Søknad næringsfond.PDF
Hei :) 

Her kommer en søknad til Bindal næringsfond, i forbindelse med kjøp av sjark. 

Jeg søker i mitt eget navn nå, men kan ettersende organisasjonsnr. når jeg har opprettet AS. Det er klart om kort tid. 

Sjark-kjøpet kommer trolig til å gjennomføres i løpet av uka/neste uke. Jeg håper det ikke er avgjørende for om jeg
får støtte eller ikke, at søknaden ikke er behandler ferdig før kjøpet er gjennomført

Vedlagt ligger et budsjett på prosjektet, og søknaden.

Mvh
Karoline Berg-Hansen
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Søknad om støtte til kjøp av melkekvote – 1811/16/4 Knut-Arne Busch 

 
 
  

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Knut-Arne Busch innvilges tilskudd på kr 115 219,- til kjøp av melkekvote – kr. 0,75 per liter.  
  
2. Tilskuddet dekkes av budsjettpost 147004 32552 - Tilskudd andre næringsformål.  
  
3. Tilskuddet gjelder kjøp av tilleggskvote til eksisterende kvote.  
  
4. Før tilskudd kan betales ut, må følgende vilkår være oppfylt:  
Mottaker av tilskuddet skal skrive under på «Erklæring om plikt til tilbakebetaling av tilskudd», 
slik at dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen 
avgjøre at tilskudd skal innløses helt eller delvis. Krav om innløsning kan ikke settes frem senere 
enn 5 år etter utbetaling.  
  
5. Dersom søkeren innen 5 år selger sin kvote, plikter søkeren selv å gi fondsstyret skriftlig     
melding om dette. Utbetalt tilskudd skal i slike tilfeller betales tilbake i sin helhet.  
  
6. Tilskuddet står ved lag til og med 01.11.2022.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Knut-Arne Busch søkte i november 2020 om støtte til kjøp av melkekvote i forbindelse med 
overtakelse/kjøp av gnr. 15, bnr 6, 7 og 17, samt gnr 16, bnr 5 og 15 i Bindal kommune.  
 
I henhold til kjøpekontrakten har søker kjøpt en melkekvote på 153 625 liter til en pris av kr 
12,50 per liter. Totalt vil søker da betale kr 1 920 312,- for å overta melkekvoten. Søker vil kjøpe 
melkekvote, jord, skog og en driftsbygning for samlet kr. 3 150 000,-. 
 

https://ephorte.evps.no/ephorte-bin/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=31269&DB_DOKID=49035
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Kvote på det private markedet kan kun selges til eiere av landbrukseiendommer med kvote 
innenfor det fylket der gården med den aktuelle kvote er plassert. I tillegg er det innført ordning 
med at det kan leies kvote. Det er kun eier av en landbrukseiendom som kan leie ut kvote, og 
kvote kan bare leies ut til eier av en landbrukseiendom. 
  
Dersom melkeproduksjon skal opprettholdes i området, vil det være best om den aktuelle kvote 
blir omplassert i egen kommune, i enkelte tilfeller til og med innenfor egen grend. De signaler 
som blir gitt med hensyn til økte krav til rasjonalitet og effektivitet, vil gjøre et aktivt 
produksjonsmiljø i sin helhet viktig. Dette både av hensyn til de økonomiske forholdene omkring 
inn- og uttransport av varer og innsatsfaktorer, og av hensyn til det generelle fagmiljøet.  
  
Tidligere innvilgede tilskudd til kjøp av melkekvoter:  
 

År Behandling  Tilsagn Tilsv. kr/liter 
2001 Fondstyret 13/01 kr 89 713,50 1,50 kr/liter 
2002 Kommunestyret 103/02 kr 110 466,00 1,50 kr/liter 
2003 Fondstyret 13/03 kr 68 997,60 1,50 kr/liter 
2004 Fondstyret 2/05 kr 46 600,50 1,50 kr/liter 
2005 Fondstyret 4/06 kr 48 487,00 1,00 kr/liter 
2006 Fondstyret 37/06 kr 100 022,00 0,52 kr/liter 
2008 Fondstyret 9/08 kr 88 033,00 0,88 kr/liter 
2009 Fondstyret 11/09 kr 66 528,00 2,14 kr/liter 
2010 Fondstyret 8/10 kr 59 863,00 1,55 kr/liter 
2011 Fondstyret 8/11 kr 22 024,00 1,55 kr/liter 
2012 Fondstyret 10/12 kr 40 884,00 1,75 kr/liter 
2013 Fondstyret 7/13 kr 17 925,00 1,00 kr/liter 
2014 Fondstyret 5/14 kr 22 673,00 1,00 kr/liter 
2015 Fondstyret 8/15 kr 6 972,00 1,00 kr/liter 
2016 Fondstyret 11/16 kr 9 646,00 1,00 kr/liter 
2017 Fondstyret 18/17 kr 175 750,00 1,00 kr/liter 
2018 Fondstyret 4/18 kr 97 300,00 1,00 kr/liter 
2019 -  0   
2020 -  0   

 

Vurdering 
Ordningen med statlig oppkjøp av melkekvoter ble innført for å redusere antall melkekyr for å 
redusere overproduksjon av melk. Fra 1992 har det vært stor nedgang i antall 
melkeproduksjonsbruk. Vedvarende nedgang i antall melkeproduksjonsbruk vil etter hvert 
svekke fagmiljøet og bidra til ytterligere avskalling av bruk. Antall kvoter pr. 01.01.2021 er 23. 
Av disse leier 9 eiendommer bort hele kvoten og 2 eiendommer leier bort deler av kvoten sin 
med til sammen 726 363 liter. Total kvote i Bindal er for 2021 på 2 798 965 liter.  
  
Enkeltbrukere har mulighet for kjøp av private kvoter. Privat kvotekjøp er blant annet avgrenset 
av hvilken pris det er mulig for selger å presse ut av markedet.  
Landbruket utgjør en meget viktig del av næringslivet i kommunen, både med den direkte 
sysselsettingen og de som har sitt arbeid rundt denne. Det er av stor betydning for kommunen at 
virksomheten innen landbruket i kommunen opprettholdes. For et melkeproduksjonsbruk vil økt 
kvote kunne bidra til økt inntjening, som igjen vil styrke brukets muligheter for framtidig drift. 
Det er et ønske at kvoter som selges blir omsatt i egen kommune, men pris har hittil vært 
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tellende. I jordbruksoppgjøret 2008 ble det enighet mellom partene om å innføre muligheten for 
leie av kvote.  
  
Det var ingen statlige kvoter som kunne kjøpes i 2020, mens det er kjøpt 153 625 liter privat. 
Målet for myndighetene har vært å kjøpe opp 40 millioner kvoteliter, og av dette er 35 millioner 
kvoteliter allerede solgt. For kvotekjøp har statens tilbud ligget mellom kr 10 og kr 15,50 per liter 
på landsbasis, mens det for Nordland kjøpes kvoter for kr 12,50 per liter. 
 
Kommunen kan stimulere til at flest mulig brukere benytter muligheten til å øke 
ressursgrunnlaget på bruket ved å kjøpe melkekvote. For mange produsenter vil slikt kjøp være 
en investering som det tar lang tid å tjene inn. Kvoteleie ses på som positivt, da en kan berge 
kvoten i kommunen. Det kan være at kvoten produseres av andre, at man venter på et eventuelt 
generasjonsskifte eller får en lengre betenkningstid før en bestemmer seg for å se hva framtida 
bringer.  
 
Kjøp av private melkekvoter er i tråd med næringsfondets §2 hvor hovedformålet med bruken av 
kraftfondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av 
eksisterende bedrifter.  
Kommunalt tilskudd til kjøp av melkekvoter begrenses til kr 0,75 per liter for 2020. Dette er en 
lavere tilskuddsandel pr. liter i forhold til tidligere praksis, men utgjør samtidig et større 
tilskuddsbeløp enn hva som har vært gitt til kvotekjøp de fleste tidligere år. 
  
Med i vurderingen er det viktig at et kommunalt tilskudd ikke kan benyttes i et arbeid for å samle 
opp kvote med tanke på vinning ved et eventuelt seinere salg. Et eventuelt tilskudd må utformes 
slik at dette ikke blir mulig, da det vil være med på å svekke produksjonsgrunnlaget for de som 
ønsker å kjøpe kvote for å sikre muligheten for framtidig produksjon.  
 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 10.02.2021 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
kommunedirektør  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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