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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.01.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.01.21 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

Status Covid 19 

Diverse næring 

Plan for økonomiarbeidet 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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/ Kommunestyret  

 

UVÆRSHYTTEPROSJEKT BYGGING AV FUGLEKIKKING-/UVÆRSHYTTER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar at det etableres 3 uværshytter på følgende områder på Titran: 

 Stabben 

 Kjervågsund 

 Svalbalen 

       som vist i kart, datert 21.01.2021  

2. Prosjektgruppa avgjør rekkefølge og antall uværshytter innenfor tildelt ramme på 1.7  mill inkl 

mva. 

3. Ved behov for ytterligere midler for fullfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet, tas dette inn 

i budsjettprosess for budsjettåret 2022. 

 

 

Vedlegg: 

 

- SIT.KART TITRAN 

- SIT.KART KJERVÅGSUND 

- SIT.KART SVALBALEN 

- SIT.KART STABBEN 

- STABBEN PLAN 

- STABBEN OPPRISS N_S 

- STABBEN OPPRISS Ø_V 

- STABBEN SNITT  

- FREMDRIFTSPLAN REVIDERT 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok følgende i budsjettvedtak desember 2019: «Rådmannen gis i oppdrag å utrede et 

prosjekt på fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. Det søkes delfinansiering og samarbeid fra myndigheter og 

andre aktuelle partnere». Prosjektet har fått navnet «uværshytter», og det er gjennom prosjektet et omforent 

ønske at det føres opp tre uværshytter på Titran for å akkomodere friluftsliv i naturrike omgivelser.  

 

En prosjektgruppe ble nedsatt og har jobbet med dette prosjektet siden våren 2020. Prosjektgruppen er 

bestående av ordfører Kristin Strømskag, Øyvor Helstad ved landbruk, natur og miljø, Grethe Lund ved Titran 

Grendalag, Knut Arne Strømøy ved kultur og næring, Ingrid Kristiansen - kommuneoverlege, Karl 

Thorvaldsen - ornitolog, Gunhild Riiber – Turlaget samt tidligere prosjektleder Lars Christian Larsen. I løpet 

av sommeren tiltrådte Lars Christian en annen stilling og saksbehandler Mats Hammer Østang, tiltrådte som 

prosjektleder.  
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Det er planlagt at prosjektet skal utgjøre 3 stk. hytter på mellom 20-30m2, og plassering av disse ble avgjort i 

prosjektgruppen: én på Kjervågsund, én på Svalbalen og én på Stabben. Enheten på Stabben tenkes som en 

uværshytte – en hytte å oppholde seg i med ly for vær og vind, samtidig som man har panoramasikt over 

storhavet. Det skal også være mulig å overnatte her ved behov. Enheten på Svalbalen er tenkt som en noe 

mindre enhet som brukes som base for utforskning av omkringliggende naturterreng, mens enheten på 

Kjervågsund er spesielt tiltenkt ornitologer grunnet habitatet rundt tomten. Relevante grunneiere – John Georg 

Lund og Isak Gaustad - er orientert og har sagt seg villig til å leie ut areal for dette prosjektet. Leieavtaler er 

utarbeidet og blir signert med det første. Lund stiller også egnet område til disposisjon for anleggelse av 

parkeringsplass ved Kjervågsund for å ta unna pågangen av friluftsmennesker, turister og ornitologer.  

 

Det jobbes nå med prosjektering av hyttene slik at de skal kunne produseres i sommermånedene. I tiden frem til 

det er det også viktig at lokalsamfunnet blir gjort bevisst på arbeidet for å sikre et kollektivt eierskap til det, 

samt inkludere turistnæring, media og kanskje også lokale hjørnesteinbedrifter. Det er lagt frem en tidsplan på 

dette, og vi er per nå i rute i henhold til vedlagt fremdriftsplan. 

 

Per nå har prosjektet 1´700´000kr til rådighet; 1´200´000kr i omposterte midler samt 500´000kr i tilskudd fra 

Miljødirektoratet med frist for sluttrapport desember 2021. Prosjektet kutter mye utgifter allerede i 

konsulentbruk siden saksbehandler er utdannet arkitekt ved Bergen Arkitekthøgskole, og slipper å bruke midler 

på å hyre inn arkitekter. Per nå har det gått midler til materiell for modellbygging, lisens for tegneprogramvare 

samt lønn for timebruk til saksbehandler. Nesten alt av opprinnelig budsjett står til rådighet. Samtidig søkes det 

om spillemidler fra Fylkeskommunen, hvor maksimal tilskuddsum er 1´000´000kr. 

 

Med budsjettet i mente har prosjektgruppen sett på hva som ønskes ut fra den opprinnelige politiske 

bestillingen samt hva det ønskes at prosjektet skal oppnå. I Norge i dag er hytter av denne typen svært aktuelle 

og etterspurt, med flere ambisiøse referanseprosjekter bare de siste par årene. Vi har dagsturhyttene i 

Hammerfest, Tubakuba i Bergen, Flokehyttene i Haugesund, Fordypningsrommet Fleinvær samt planer om 

undervannshytter i Færder for å nevne noen. Disse anses for å være instrumentelle i å sette et område i fokus og 

dermed bidra positivt til gjeldende sted både økologisk, sosiokulturelt og økonomisk. Samme ambisjonsnivå er 

også å finne i dette prosjektet, ikke minst med tanke på hvilke dramatiske naturområder og økologiske samfunn 

hyttene er tenkt plassert i. Med dette i mente ser prosjektgruppen på hvilke budsjett referanseprosjektene har for 

å oppnå den kvaliteten de har, og i Hammerfest-prosjektet gikk over 2´000´000kr fordelt på to hytter som ble 

konstruert på frivillig basis av det lokale turlaget. Kapasiteten på samme ressurser her er, ifølge 

prosjektgruppen, ikke tilgjengelig, og det blir da nødvendig å hyre inn en privat aktør / entreprenør å 

konstruere uværshyttene for oss, frakte de samt utplassere dem i trrenget. Vi plikter også å konstruere disse på 

en slik måte at de tåler den værharde påkjenningen som vi alle vet er en konstant faktor ute på Titran. Samtidig 

er innspillet fra John Georg Lund veldig viktig: det må være mulig å legge til rette for grei atkomst til 

Kjervågsund, og han legger dette frem som eget punkt i leieavtalen. Skal prosjektet fungere, må også dette være 

på plass. Dermed må vi bruke midler på parkeringsplass ved Kjervågsund, samt vurdere tilstanden på selve 

veien ut dit. 

 

Samlet sett er det etter Kommunedirektørens skjønn, hvis uværshyttene skal konstrueres som ovenfor nevnt og 

vist i vedlagte illustrasjoner, nødvendig med flere midler for å sikre kvaliteten på prosjektet samt oppnå 

ambisjonsnivået som er lagt for uværshyttene på Stabben, Kjervågsund og Svalbalen, jfr kartvedlegg. 

 

 

Status høringsinnstanser  

 

Fylkesmannen er underrettet om prosjektet, saksbehandler venter på tilbakemelding. Det må søkes dispensasjon 

fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel, samt fra PBL §1-8 (bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet 

langs sjø). Tiltaket på Stabben må ifølge kommuneplanen gjøres rede for særskilt og sendes til regional 

kulturminneforvaltning til uttalelse. Maritim sektor i Fylkeskommunen hadde ingen innsigelser mot tidligere 

plassering av uværshytte på Stabben, så lenge den tok hensyn til krigsminnene der. Plasseringen måtte endres 

av praktiske grunner, men da lenger vekk fra krigsminnene. Maritim sektor er informert om dette, og 

saksbehandler venter på tilbakemelding. 

 

 

Vurdering: 
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Det anses som nødvendig, med prosjektets omfang som beskrevet over, at midlene må økes for å oppnå målene 

som er satt i prosjektet fra starten av.  Med bakgrunn i tildelt ramme på 1.7 millioner og forutsatt tilskudd fra 

fylkeskommunen på 1 million, har prosjektet til disposisjon kr 2.7 millioner inkl mva. Det er som nevnt under 

saksopplysninger, erfaringstall med en kostnad på ca 2 millioner pr hytte, dvs ca 6 millioner.   I tillegg vil det 

tilkomme kostnader med opparbeidelse av parkeringsplass og interne konsulentkostnader. 

 

Kommunedirektøren vil på tross av forannevnte kostnadsestimat tilrå at det arbeides videre med prosjektet 

innenfor tildelt ramme og at prosjektgruppen gis fullmakt til å foreta valg om bygging av èn eller to hytter i 

2021 og at det søkes tilleggsbevilgning til prosjektet i budsjettprosess for budsjettåret 2022. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Med omfanget av prosjektet tatt i betraktning, synliggjøres behov for økte midler i størrelsesorden 

2´700´000kr., ut fra vurdering basert på referanseprosjekt, estimater og tidligere erfaringstall med anleggelse av 

parkeringsplass. 

 

 

Utgiftsposter / budsjett 

 

Hva Prisestimat eks.mva 

Skisse- og forprosjekt (inkl.Archicad-lisens og 

materiell) 

30´000kr 

Entreprenørarbeider inkl. frakt og montering 2´500´000kr 

Parkeringsplass 70´000kr 

Intern lønnskostnad 12mnd 258´000kr 

Sikkerhet 897´000kr 

 

Relevant planverk 

 

Kjervågsund, Stabben og Svalbalen er inkludert i Kommuneplanens arealdel innunder §36; LANDBRUKS-, 

NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11). Stabben hører også innunder §52; 52. 

HENSYNSSONE MED SPESIELT VIKTIGE LANDSKAPS- NATUR-, FRILUFTSLIV OG 

KULTURVERDIER (§11-8, BOKSTAV C). Det må søkes om dispensasjon fra LNFR, mens tiltaket på Stabben 

må ifølge Kommuneplanen gjøres rede for særskilt og sendes til regional kulturminneforvaltning til uttalelse. 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - ESBO SUS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til ESBO SUS til investering i båt og utstyr 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 

avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt 

til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere kan ikke selge omsøkt båt i løpet av 2 år 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad 

 

Saksopplysninger:   
 

To unge gutter; Kristian Boneng på 15 år og Emanuel Espnes på 16 år har en drøm om å starte med 

fiskeri. De har hittil drevet litt fiskeri både med krabbeteiner og leppefisk i ferier og helger.  

 

Emanuel er nå i gang på Guri Kunna VGS på naturbruk og planene er å gå Fiske og fangst og få en 

utdannelse innen fiskerinæringen. Kristian går nå siste året på ungdomsskolen og tenker også 

samme utdanningsvei. De har funnet sammen som svært gode venner fordi de har samme interesser 

og utfyller hverandre godt på alle områder. De har begge fått være med på mye praktisk arbeid og 

fiskeri sammen med fedre, og har på tross av ung alder betydelig praktisk erfaring. De har begge 

stor arbeidskapasitet og pågangsmot og ikke minst lyst og interesse for fiskeri. Emanuel har størst 

erfaring fra fiskeri. Kristian har best kompetanse og erfaring på maskin og teknisk utstyr. Sammen 

mener de at de har de beste forutsetninger for å lykkes.  

 

Nå ønsker de sammen å se på mulighetene for innkjøp av en egnet fiskebåt og rigge denne. Primært 

ønsker de å satse på diverse fiskerier lokalt, med garn, jukse og teiner. 
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Deres mål er å starte tidlig med å høste erfaring, skape nettverk og bygge kompetanse for et 

fremtidig yrkesvalg innenfor fiskerinæringen. De ønsker å realisere dette prosjektet samtidig som de 

tar utdanning i denne retningen, men foreldre har gitt klar beskjed om at prosjektet ikke kan 

lånefinansieres. Utdanning skal prioriteres og lånefinansiering vil gi dem et press hvor de frykter at 

drift og inntekter kommer foran utdannelsen. 

 

De har selv gjennom sommerjobber, konfirmasjonspenger og annet arbeid klart å spare opp noe 

kapital. I tillegg vil foreldre bistå økonomisk i en etableringsperiode.  

 

Målsettingen er at de sammen på sikt skal ha lik eierandel i båten, men fordi de mangler kapital har 

far til Emanuel mulighet til å bidra med noe ekstra i en etableringsperiode og de vil via intern avtale 

gi dem mulighet til å kjøpe ut hans andel. Litt av hensikten med dette er også å ha en voksen som 

setter klare krav til dem, sikre at deres vennskap består selv når hverdagen krever hardt arbeid og 

slit. For dem er det store penger involvert. 

 

Til tross for dette mangler de kapital for å starte opp, og er derfor avhengig av økonomisk støtte. 

Uten støtte fra kommunalt næringsfond er ikke prosjektet realistisk å gjennomføre på mange år. De 

kan da evt. bare drive litt fangst av leppefisk og muligens ha noen krabbeteiner mens de tar 

utdanning. For å spare opp kapital for å starte med fiske vil det, slik de ser det, være mest lønnsomt 

for dem å få jobbe på oppdrettsanlegg. Det vil gi dem bedre inntekt og derved mulighet til å spare 

opp kapital. Velger de den veien vil de gå glipp av muligheten for å bygge opp kompetanse og 

erfaring direkte relatert til fiske. 

 

Det som også er en suksessfaktor for dem akkurat nå er at de har et nettverk av flere lokale fiskere 

som gjerne vil dele av sin erfaring og kompetanse. Det er nå flere som har stor tro på guttene og vil 

bidra på forskjellige måter. Noen har også tilbudt å få låne noe bruk og utstyr slik at vi kan komme i 

gang.  

 

Kommunal støtte er en forutsetning for å kunne få tilgang til nok kapital til å realisere kjøp av båt. 

Kjøp av egnet båt vil gi dem en fot innenfor næringen og samtidig gi muligheten til tidlig å starte 

yrkesvei samtidig som de fullfører utdanningen. 
 

Organisering 
 

Tove Boneng  Prosjektansvarlig  97068332  Tove@froygruppen.no  

Jan Ingvar Espnes  Prosjektleder  91741717  Jan.espnes@gmail.com  
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Milepæler 
 

Beslutninger, mål, 

aktiviteter,  

frister etc  

Dato  

planlagt  

start  

Dato  

planlagt  

ferdig  

Kommentar  

Lage avtaler og etablere 

Aksjeselskap  

d.d.  31.01.21  Viktig med fortgang i hele prosessen slik at 

vi har mulighet til å starte med garn og kan 

få fisket kvoten inneværende år.   

Tilsagn på søknad fra 

kommunalt næringsfond 

d.d 31.01.21   

Kontraktskriving av båt d.d. 15.02.21   

Ferdigstilt til garnfiske 010.2.21 28.02.21   

Ferdigstilt til krabbefiske 15.05.21 01.07.21   

Igangsatt fiske 01.03.21   Kommersielt fiske er i gang 

 

Aktiviteter 
 

Aktivitet 1: 
 

 Utrede alternativer og bestemme selskapsform 

 Sjekke muligheter og alternativer for selskapsform når deltagere er under 18 år 

 Lage interne avtaler deltagere imellom 

 Sikre at guttenes rettigheter blir ivaretatt 

 Avtale om lott  

 Avtale om nedbetaling av investering  

 Sjekke opp fylkesmannens krav ved opprettelse av selskapsform 

 Søke ut støtte til prosjektet  

 Få på plass finansiering  

 

Disse oppgavene må gjennomføreres med bistand av Blått Kompetansesenter og ansvarlig for 

gjennomføringen er Prosjektansvarlig, men i nært samarbeid med Prosjektleder og 

Prosjektdeltagerne som er hovedpersonene her.  

Selv om Prosjektleder og prosjektansvarlig her formelt er foreldre er det målsettingen og meningen 

at guttene selv tar ansvaret og at vi som foreldre bistår i bakgrunnen med støtte. Det er viktig at 

guttene selv fronter dette, tar ansvar og lærer av prosessen.  

Ovennevnte aktiviteter skal resultere i at Prosjektet starter opp med at selskapsform, interne avtaler 

og finansiering er på plass. 
 

Aktivitet 2: 

 

 Utrede alternativer for kjøp av båt og utstyr og beslutte kjøp  

 Besiktige båt og utstyr  

 Inngåelse av kjøpekontrakt / kjøpekontrakter  

 Inngåelse av fraktavtaler/evt. henting av båt og utstyr 

 Søke erverv på båten  
 

Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere. Bistand skal søkes hos Prosjektleder. Kontrakter skal 

godkjennes av alle involverte og signeres av den som tegner selskapet.  
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Aktiviteten skal resultere i investering i båt og utstyr. 
 

Aktivitet 3: 

 

 Rigging av båt  

 Klargjøring av båten for drift 

 Skaffe nødvendig utstyr/redskaper for fiske 

 Innhente og lage avtaler med lokale fiskere som har allerede har tilbudt sin kompetanse og 

lån/leie av utstyr 

 Lage avtaler med mottak av fangst  

 Avtaler kjøp av drivstoff  

 Diverse serviceavtaler  
 

Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere. Bistand fra Prosjektleder.  

Aktiviteten skal resultere i at fiske med garn skal starte opp. Samme aktivitet må gjentas før 

oppstart av krabbefiske etter at fiske med garn og juksa er ferdig på våren. Båten må være rigget for 

krabbe før 1.7 juli da teiner må settes i sjøen. 
 

Aktivitet 4: 

 

 Oppstart av fiske med garn og juksa i samarbeid og med bistand fra lokale fiskere. Finne 

fiskefelt og starte fiskeri  
 

Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere og skal resultere i fangst, inntekter og realisering av 

prosjektet. 
 

 Aktiviteten videre blir å optimalisere drift, finne nye muligheter, se på muligheter for fiske 

av f.eks. sjøkreps. Dette er prosjektdeltageres ansvar 
 

Økonomi 
 

Investeringer 

 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 

Båt og utstyr ink.mva 800 000 Egenkapital   

    Investor Jan Espnes 200 000 

    Kristian Boneng 200 000 

    Emanuel Espnes 200 000 

    Støtte fra kommunalt næringsfond 200 000 

Sum 800 000 Sum 800 000 
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Driftsbudsjett 

 

  År 1 År 2 År 3 

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

Sei,torsk og hyse 300 000   350 000   400 000   

Krabbe 100 000   150 000   150 000   

              

Diesel   25 000   25 000   25 000 

Smurning   6 000   6 000   6 000 

Garn   10 000   10 000   10 000 

Teiner   12 500   12 500   12 500 

Angler/nylon   3 000   3 000   3 000 

Nylon   2 000   2 000   2 000 

Kaiplass   10 000   10 000   10 000 

Verktøy   5 000   5 000   5 000 

Slipp   8 000   8 000   8 000 

Maling   4 000   4 000   4 000 

Div. vedlikehold   20 000   20 000   20 000 

Konteinere   10 000   0   0 

Styrekonsoll   5 000   0   0 

Forsikring   10 000   10 000   10 000 

Sum 400 000 130 500 500 000 115 500 550 000 115 500 

 

Budsjettet er utarbeidet med fjoråret priser i alle tre år. Det er ikke regnet full kvote 1.år.  

Avtalen deltagere imellom er at 50 % av inntektene skal gå til båten.  

50 % av inntektene går til medeiere i selskapet som lott/ lønn. 
 

Det søkes om et tilskudd på 200.000 kr fra Næringsfondet. I følge vedtektene for Kommunalt Næringsfond kan 

tilskudd tildeles med: 

 

 35% av harde investeringer 

 50% av myke investeringer 

 

Det omsøkte beløpet er i tråd med næringsfondets vedtekter. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

 

Kommunedirektøren mener at tilskuddet ikke er konkurransevridende. 

Tilskuddet går primært til hovednæring. Søkerne er unge, de etablerer selskapå tidlig og innen de har fullført 

utdanningen. 

 

Kommunedirektøren er positiv til at det satses på fiskeri og søkerne har alle forutsetninger for å lykkes med 

satsningen, også med støtte fra foreldre.. 



Saknr: 21/21 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til ESBO SUS for investering i båt og utstyr 

 Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 

 Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

 Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 Før innvilget tilskudd gjenstår kr 5.050.627 i fondet 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/162    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.01.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 19.01.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.01.21 

 

 

 

 



















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/177    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

Status Covid 19 

Diverse næring 

Plan for økonomiarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/163    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mats Hammer Østang Arkiv: 233 J53  

Arkivsaksnr.: 20/444    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UVÆRSHYTTEPROSJEKT /BYGGING AV FUGLEKIKKING-/UVÆRSHYTTER 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar at det etableres 3 uværshytter på følgende områder på Titran: 

 Stabben 

 Kjervågsund 

 Svalbalen 

som vist i kart, datert 21.01.2021  

2. Prosjektgruppa avgjør rekkefølge og antall uværshytter innenfor tildelt ramme på 1.7  

mill inkl mva. 

3. Ved behov for ytterligere midler for fullfinansiering og ferdigstillelse av prosjektet, tas 

dette inn i budsjettprosess for budsjettåret 2022. 

 

 

Vedlegg: 

 

- SIT.KART TITRAN 

- SIT.KART KJERVÅGSUND 

- SIT.KART SVALBALEN 

- SIT.KART STABBEN 

- STABBEN PLAN 

- STABBEN OPPRISS N_S 

- STABBEN OPPRISS Ø_V 

- STABBEN SNITT  

- FREMDRIFTSPLAN REVIDERT 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok følgende i budsjettvedtak desember 2019: «Rådmannen gis i oppdrag 

å utrede et prosjekt på fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. Det søkes delfinansiering og 

samarbeid fra myndigheter og andre aktuelle partnere». Prosjektet har fått navnet 

«uværshytter», og det er gjennom prosjektet et omforent ønske at det føres opp tre 

uværshytter på Titran for å akkomodere friluftsliv i naturrike omgivelser.  

 



En prosjektgruppe ble nedsatt og har jobbet med dette prosjektet siden våren 2020. 

Prosjektgruppen er bestående av ordfører Kristin Strømskag, Øyvor Helstad ved landbruk, 

natur og miljø, Grethe Lund ved Titran Grendalag, Knut Arne Strømøy ved kultur og næring, 

Ingrid Kristiansen - kommuneoverlege, Karl Thorvaldsen - ornitolog, Gunhild Riiber – 

Turlaget samt tidligere prosjektleder Lars Christian Larsen. I løpet av sommeren tiltrådte Lars 

Christian en annen stilling og saksbehandler Mats Hammer Østang, tiltrådte som 

prosjektleder.  

 

Det er planlagt at prosjektet skal utgjøre 3 stk. hytter på mellom 20-30m2, og plassering av 

disse ble avgjort i prosjektgruppen: én på Kjervågsund, én på Svalbalen og én på Stabben. 

Enheten på Stabben tenkes som en uværshytte – en hytte å oppholde seg i med ly for vær og 

vind, samtidig som man har panoramasikt over storhavet. Det skal også være mulig å 

overnatte her ved behov. Enheten på Svalbalen er tenkt som en noe mindre enhet som brukes 

som base for utforskning av omkringliggende naturterreng, mens enheten på Kjervågsund er 

spesielt tiltenkt ornitologer grunnet habitatet rundt tomten. Relevante grunneiere – John 

Georg Lund og Isak Gaustad - er orientert og har sagt seg villig til å leie ut areal for dette 

prosjektet. Leieavtaler er utarbeidet og blir signert med det første. Lund stiller også egnet 

område til disposisjon for anleggelse av parkeringsplass ved Kjervågsund for å ta unna 

pågangen av friluftsmennesker, turister og ornitologer.  

 

Det jobbes nå med prosjektering av hyttene slik at de skal kunne produseres i 

sommermånedene. I tiden frem til det er det også viktig at lokalsamfunnet blir gjort bevisst på 

arbeidet for å sikre et kollektivt eierskap til det, samt inkludere turistnæring, media og kanskje 

også lokale hjørnesteinbedrifter. Det er lagt frem en tidsplan på dette, og vi er per nå i rute i 

henhold til vedlagt fremdriftsplan. 

 

Per nå har prosjektet 1´700´000kr til rådighet; 1´200´000kr i omposterte midler samt 

500´000kr i tilskudd fra Miljødirektoratet med frist for sluttrapport desember 2021. Prosjektet 

kutter mye utgifter allerede i konsulentbruk siden saksbehandler er utdannet arkitekt ved 

Bergen Arkitekthøgskole, og slipper å bruke midler på å hyre inn arkitekter. Per nå har det 

gått midler til materiell for modellbygging, lisens for tegneprogramvare samt lønn for 

timebruk til saksbehandler. Nesten alt av opprinnelig budsjett står til rådighet. Samtidig søkes 

det om spillemidler fra Fylkeskommunen, hvor maksimal tilskuddsum er 1´000´000kr. 

 

Med budsjettet i mente har prosjektgruppen sett på hva som ønskes ut fra den opprinnelige 

politiske bestillingen samt hva det ønskes at prosjektet skal oppnå. I Norge i dag er hytter av 

denne typen svært aktuelle og etterspurt, med flere ambisiøse referanseprosjekter bare de siste 

par årene. Vi har dagsturhyttene i Hammerfest, Tubakuba i Bergen, Flokehyttene i 

Haugesund, Fordypningsrommet Fleinvær samt planer om undervannshytter i Færder for å 

nevne noen. Disse anses for å være instrumentelle i å sette et område i fokus og dermed bidra 

positivt til gjeldende sted både økologisk, sosiokulturelt og økonomisk. Samme ambisjonsnivå 

er også å finne i dette prosjektet, ikke minst med tanke på hvilke dramatiske naturområder og 

økologiske samfunn hyttene er tenkt plassert i. Med dette i mente ser prosjektgruppen på 

hvilke budsjett referanseprosjektene har for å oppnå den kvaliteten de har, og i Hammerfest-

prosjektet gikk over 2´000´000kr fordelt på to hytter som ble konstruert på frivillig basis av 

det lokale turlaget. Kapasiteten på samme ressurser her er, ifølge prosjektgruppen, ikke 

tilgjengelig, og det blir da nødvendig å hyre inn en privat aktør / entreprenør å konstruere 

uværshyttene for oss, frakte de samt utplassere dem i trrenget. Vi plikter også å konstruere 

disse på en slik måte at de tåler den værharde påkjenningen som vi alle vet er en konstant 



faktor ute på Titran. Samtidig er innspillet fra John Georg Lund veldig viktig: det må være 

mulig å legge til rette for grei atkomst til Kjervågsund, og han legger dette frem som eget 

punkt i leieavtalen. Skal prosjektet fungere, må også dette være på plass. Dermed må vi bruke 

midler på parkeringsplass ved Kjervågsund, samt vurdere tilstanden på selve veien ut dit. 

 

Samlet sett er det etter Kommunedirektørens skjønn, hvis uværshyttene skal konstrueres som 

ovenfor nevnt og vist i vedlagte illustrasjoner, nødvendig med flere midler for å sikre 

kvaliteten på prosjektet samt oppnå ambisjonsnivået som er lagt for uværshyttene på Stabben, 

Kjervågsund og Svalbalen, jfr kartvedlegg. 

 

 

Status høringsinnstanser  

 

Fylkesmannen er underrettet om prosjektet, saksbehandler venter på tilbakemelding. Det må 

søkes dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel, samt fra PBL §1-8 

(bygge- og deleforbudet i 100-metersbeltet langs sjø). Tiltaket på Stabben må ifølge 

kommuneplanen gjøres rede for særskilt og sendes til regional kulturminneforvaltning til 

uttalelse. Maritim sektor i Fylkeskommunen hadde ingen innsigelser mot tidligere plassering 

av uværshytte på Stabben, så lenge den tok hensyn til krigsminnene der. Plasseringen måtte 

endres av praktiske grunner, men da lenger vekk fra krigsminnene. Maritim sektor er 

informert om dette, og saksbehandler venter på tilbakemelding. 

 

 

Vurdering: 

 

Det anses som nødvendig, med prosjektets omfang som beskrevet over, at midlene må økes 

for å oppnå målene som er satt i prosjektet fra starten av.  Med bakgrunn i tildelt ramme på 

1.7 millioner og forutsatt tilskudd fra fylkeskommunen på 1 million, har prosjektet til 

disposisjon kr 2.7 millioner inkl mva. Det er som nevnt under saksopplysninger, erfaringstall 

med en kostnad på ca 2 millioner pr hytte, dvs ca 6 millioner.   I tillegg vil det tilkomme 

kostnader med opparbeidelse av parkeringsplass og interne konsulentkostnader. 

 

Kommunedirektøren vil på tross av forannevnte kostnadsestimat tilrå at det arbeides videre 

med prosjektet innenfor tildelt ramme og at prosjektgruppen gis fullmakt til å foreta valg om 

bygging av èn eller to hytter i 2021 og at det søkes tilleggsbevilgning til prosjektet i 

budsjettprosess for budsjettåret 2022. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Med omfanget av prosjektet tatt i betraktning, synliggjøres behov for økte midler i 

størrelsesorden 2´700´000kr., ut fra vurdering basert på referanseprosjekt, estimater og 

tidligere erfaringstall med anleggelse av parkeringsplass. 

 

 

Utgiftsposter / budsjett 

 

Hva Prisestimat eks.mva 

Skisse- og forprosjekt (inkl.Archicad-lisens 

og materiell) 

30´000kr 



Entreprenørarbeider inkl. frakt og montering 2´500´000kr 

Parkeringsplass 70´000kr 

Intern lønnskostnad 12mnd 258´000kr 

Sikkerhet 897´000kr 

 

Relevant planverk 

 

Kjervågsund, Stabben og Svalbalen er inkludert i Kommuneplanens arealdel innunder §36; 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (§11-7 NR. 5 OG §11-11). Stabben 

hører også innunder §52; 52. HENSYNSSONE MED SPESIELT VIKTIGE LANDSKAPS- 

NATUR-, FRILUFTSLIV OG KULTURVERDIER (§11-8, BOKSTAV C). Det må søkes 

om dispensasjon fra LNFR, mens tiltaket på Stabben må ifølge Kommuneplanen gjøres rede 

for særskilt og sendes til regional kulturminneforvaltning til uttalelse. 
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Fremdriftsplan 

UVÆRSHYTTEPROSJEKTET / 551591 
 

2020 - 2021 

 

Måned 
 

Hva 

September 2020 Research / konseptskisser 
  

Oktober  
 

Research / konseptskisser / dialog grunneiere 
/ prosjektgruppemøte 

 

November  Utvikling fra konseptskisser til grunnleggende  
designparametre 

 

Desember  Fødselspermisjon og avspasering v/ overtid for  
prosjektleder 

 

Januar 2021 
 

Utvikling av design / produsere politisk sak 
/ arbeide med søknader, tillatelser, 

dispensasjoner 
 

Februar  
 

Endelige forslag til utforming av hyttene  
tegnes og legges frem for prosjektgruppen  

/ presentasjon av prosjektet for  
Turlaget 

 

Mars  
 

Forslag til løsning av utfordringen med 
influx (tilstrømning av mennesker)  

/ drøfte i prosjektgruppen om hvilke relevante 
lokale aktører innen privat næringsliv vi skal 

kontakte (turistorganisasjoner som f.eks. 
Opplev Frøya) for å styrke prosjektet. På 

bakgrunn av dette informere lokalsamfunnet 
om planene  

/ detaljprosjektering 
  
 



April  
 

Detaljprosjektering: løsninger 
 

Mai  
 

Konkurransegrunnlag (utlysning slutten av 
måneden?)  

/ parkeringsplass Kjervågsund (rammeavtale) 

Juni  
 

Utlysning / konstruksjon av hyttene 

Juli 
 

Konstruksjon av hyttene / plassering 

August 
 

Konstruksjon av hyttene / plassering 

September 
 

Buffermåned for uforutsette situasjoner 

Oktober 
 

Buffermåned for uforutsette situasjoner 

November 
 

- 

Desember 2021 
 

Sluttrapport for midler fra Miljødirektoratet  
/ prosjektet 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 21/157    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - ESBO SUS 

Investering i båt og utstyr 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til ESBO SUS til investering i båt og utstyr 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert 

innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle 

tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 

utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at 

søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere kan ikke selge omsøkt båt i løpet av 2 år 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad 

 

Saksopplysninger:   
 

To unge gutter; Kristian Boneng på 15 år og Emanuel Espnes på 16 år har en drøm om å starte 

med fiskeri. De har hittil drevet litt fiskeri både med krabbeteiner og leppefisk i ferier og helger.  

 

Emanuel er nå i gang på Guri Kunna VGS på naturbruk og planene er å gå Fiske og fangst og få 

en utdannelse innen fiskerinæringen. Kristian går nå siste året på ungdomsskolen og tenker også 

samme utdanningsvei. De har funnet sammen som svært gode venner fordi de har samme 

interesser og utfyller hverandre godt på alle områder. De har begge fått være med på mye praktisk 

arbeid og fiskeri sammen med fedre, og har på tross av ung alder betydelig praktisk erfaring. De 



har begge stor arbeidskapasitet og pågangsmot og ikke minst lyst og interesse for fiskeri. Emanuel 

har størst erfaring fra fiskeri. Kristian har best kompetanse og erfaring på maskin og teknisk utstyr. 

Sammen mener de at de har de beste forutsetninger for å lykkes.  

 

Nå ønsker de sammen å se på mulighetene for innkjøp av en egnet fiskebåt og rigge denne. 

Primært ønsker de å satse på diverse fiskerier lokalt, med garn, jukse og teiner. 

 

Deres mål er å starte tidlig med å høste erfaring, skape nettverk og bygge kompetanse for et 

fremtidig yrkesvalg innenfor fiskerinæringen. De ønsker å realisere dette prosjektet samtidig som 

de tar utdanning i denne retningen, men foreldre har gitt klar beskjed om at prosjektet ikke kan 

lånefinansieres. Utdanning skal prioriteres og lånefinansiering vil gi dem et press hvor de frykter at 

drift og inntekter kommer foran utdannelsen. 

 

De har selv gjennom sommerjobber, konfirmasjonspenger og annet arbeid klart å spare opp noe 

kapital. I tillegg vil foreldre bistå økonomisk i en etableringsperiode.  

 

Målsettingen er at de sammen på sikt skal ha lik eierandel i båten, men fordi de mangler kapital har 

far til Emanuel mulighet til å bidra med noe ekstra i en etableringsperiode og de vil via intern 

avtale gi dem mulighet til å kjøpe ut hans andel. Litt av hensikten med dette er også å ha en voksen 

som setter klare krav til dem, sikre at deres vennskap består selv når hverdagen krever hardt arbeid 

og slit. For dem er det store penger involvert. 

 

Til tross for dette mangler de kapital for å starte opp, og er derfor avhengig av økonomisk støtte. 

Uten støtte fra kommunalt næringsfond er ikke prosjektet realistisk å gjennomføre på mange år. De 

kan da evt. bare drive litt fangst av leppefisk og muligens ha noen krabbeteiner mens de tar 

utdanning. For å spare opp kapital for å starte med fiske vil det, slik de ser det, være mest 

lønnsomt for dem å få jobbe på oppdrettsanlegg. Det vil gi dem bedre inntekt og derved mulighet 

til å spare opp kapital. Velger de den veien vil de gå glipp av muligheten for å bygge opp 

kompetanse og erfaring direkte relatert til fiske. 

 

Det som også er en suksessfaktor for dem akkurat nå er at de har et nettverk av flere lokale fiskere 

som gjerne vil dele av sin erfaring og kompetanse. Det er nå flere som har stor tro på guttene og vil 

bidra på forskjellige måter. Noen har også tilbudt å få låne noe bruk og utstyr slik at vi kan komme 

i gang.  

 

Kommunal støtte er en forutsetning for å kunne få tilgang til nok kapital til å realisere kjøp av båt. 

Kjøp av egnet båt vil gi dem en fot innenfor næringen og samtidig gi muligheten til tidlig å starte 

yrkesvei samtidig som de fullfører utdanningen. 

 

Organisering 
 

Tove Boneng  Prosjektansvarlig  97068332  Tove@froygruppen.no  

Jan Ingvar Espnes  Prosjektleder  91741717  Jan.espnes@gmail.com  

 



Milepæler 
 

Beslutninger, mål, 

aktiviteter,  

frister etc  

Dato  

planlagt  

start  

Dato  

planlagt  

ferdig  

Kommentar  

Lage avtaler og etablere 

Aksjeselskap  

d.d.  31.01.21  Viktig med fortgang i hele prosessen slik at 

vi har mulighet til å starte med garn og kan 

få fisket kvoten inneværende år.   

Tilsagn på søknad fra 

kommunalt næringsfond 

d.d 31.01.21  

Kontraktskriving av båt d.d. 15.02.21  

Ferdigstilt til garnfiske 010.2.21 28.02.21  

Ferdigstilt til krabbefiske 15.05.21 01.07.21  

Igangsatt fiske 01.03.21  Kommersielt fiske er i gang 

 

Aktiviteter 
 

Aktivitet 1: 

 

 Utrede alternativer og bestemme selskapsform 

 Sjekke muligheter og alternativer for selskapsform når deltagere er under 18 år 

 Lage interne avtaler deltagere imellom 

 Sikre at guttenes rettigheter blir ivaretatt 

 Avtale om lott  

 Avtale om nedbetaling av investering  

 Sjekke opp fylkesmannens krav ved opprettelse av selskapsform 

 Søke ut støtte til prosjektet  

 Få på plass finansiering  

 

Disse oppgavene må gjennomføreres med bistand av Blått Kompetansesenter og ansvarlig for 

gjennomføringen er Prosjektansvarlig, men i nært samarbeid med Prosjektleder og 

Prosjektdeltagerne som er hovedpersonene her.  

Selv om Prosjektleder og prosjektansvarlig her formelt er foreldre er det målsettingen og meningen 

at guttene selv tar ansvaret og at vi som foreldre bistår i bakgrunnen med støtte. Det er viktig at 

guttene selv fronter dette, tar ansvar og lærer av prosessen.  

Ovennevnte aktiviteter skal resultere i at Prosjektet starter opp med at selskapsform, interne avtaler 

og finansiering er på plass. 

 

Aktivitet 2: 

 

 Utrede alternativer for kjøp av båt og utstyr og beslutte kjøp  

 Besiktige båt og utstyr  

 Inngåelse av kjøpekontrakt / kjøpekontrakter  

 Inngåelse av fraktavtaler/evt. henting av båt og utstyr 

 Søke erverv på båten  

 



Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere. Bistand skal søkes hos Prosjektleder. Kontrakter skal 

godkjennes av alle involverte og signeres av den som tegner selskapet.  

Aktiviteten skal resultere i investering i båt og utstyr. 

 

Aktivitet 3: 

 

 Rigging av båt  

 Klargjøring av båten for drift 

 Skaffe nødvendig utstyr/redskaper for fiske 

 Innhente og lage avtaler med lokale fiskere som har allerede har tilbudt sin kompetanse og 

lån/leie av utstyr 

 Lage avtaler med mottak av fangst  

 Avtaler kjøp av drivstoff  

 Diverse serviceavtaler  

 

Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere. Bistand fra Prosjektleder.  

Aktiviteten skal resultere i at fiske med garn skal starte opp. Samme aktivitet må gjentas før 

oppstart av krabbefiske etter at fiske med garn og juksa er ferdig på våren. Båten må være rigget 

for krabbe før 1.7 juli da teiner må settes i sjøen. 

 

Aktivitet 4: 

 

 Oppstart av fiske med garn og juksa i samarbeid og med bistand fra lokale fiskere. Finne 

fiskefelt og starte fiskeri  

 

Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere og skal resultere i fangst, inntekter og realisering av 

prosjektet. 

 

 Aktiviteten videre blir å optimalisere drift, finne nye muligheter, se på muligheter for fiske 

av f.eks. sjøkreps. Dette er prosjektdeltageres ansvar 

 

Økonomi 
 

Investeringer 

 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 

Båt og utstyr ink.mva 800 000 Egenkapital   

    Investor Jan Espnes 200 000 

    Kristian Boneng 200 000 

    Emanuel Espnes 200 000 

    Støtte fra kommunalt næringsfond 200 000 

Sum 800 000 Sum 800 000 

 



Driftsbudsjett 

 

  År 1 År 2 År 3 

  Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

Sei,torsk og hyse 300 000   350 000   400 000   

Krabbe 100 000   150 000   150 000   

              

Diesel   25 000   25 000   25 000 

Smurning   6 000   6 000   6 000 

Garn   10 000   10 000   10 000 

Teiner   12 500   12 500   12 500 

Angler/nylon   3 000   3 000   3 000 

Nylon   2 000   2 000   2 000 

Kaiplass   10 000   10 000   10 000 

Verktøy   5 000   5 000   5 000 

Slipp   8 000   8 000   8 000 

Maling   4 000   4 000   4 000 

Div. vedlikehold   20 000   20 000   20 000 

Konteinere   10 000   0   0 

Styrekonsoll   5 000   0   0 

Forsikring   10 000   10 000   10 000 

Sum 400 000 130 500 500 000 115 500 550 000 115 500 

 

Budsjettet er utarbeidet med fjoråret priser i alle tre år. Det er ikke regnet full kvote 1.år.  

Avtalen deltagere imellom er at 50 % av inntektene skal gå til båten.  

50 % av inntektene går til medeiere i selskapet som lott/ lønn. 

 

Det søkes om et tilskudd på 200.000 kr fra Næringsfondet. I følge vedtektene for Kommunalt 

Næringsfond kan tilskudd tildeles med: 

 

 35% av harde investeringer 

 50% av myke investeringer 

 

Det omsøkte beløpet er i tråd med næringsfondets vedtekter. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at prosjektet oppfyller krav til satsningsområder i næringsfondet: 

 

 Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

 Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

 Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

 Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

 

Kommunedirektøren mener at tilskuddet ikke er konkurransevridende. 



Tilskuddet går primært til hovednæring. Søkerne er unge, de etablerer selskapå tidlig og innen 

de har fullført utdanningen. 

 

Kommunedirektøren er positiv til at det satses på fiskeri og søkerne har alle forutsetninger for 

å lykkes med satsningen, også med støtte fra foreldre.. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 200.000 kr til ESBO SUS for investering i båt og utstyr 

 Tilskuddet finansieres over kommunalt næringsfond 

 Standardvillkår legges inn i forslag til vedtak 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

 Kr 200.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond 

 Før innvilget tilskudd gjenstår kr 5.050.627 i fondet 

 

 

 

 



Søknad til kommunalt næringsfond 
 
 
Kommune: Frøya 
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Innholdsfortegnelse  
 
1 Opplysninger ..................................................................................................................2 

2 Beskrivelse og organisering .............................................................................................2 

2.1 Beskrivelse ...............................................................................................................2 

2.2 Prosjektorganisering .................................................................................................3 

2.3 Milepæler .................................................................................................................3 

3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet ..................................................................4 

3.1 Aktivitet 1: ................................................................................................................4 

3.2 Aktivitet 2: ................................................................................................................4 

3.3 Aktivitet 3: ................................................................................................................5 

3.4 Aktivitet 4: ................................................................................................................5 

4 Økonomi .........................................................................................................................5 

4.1 Investerings- og finansieringsplan ............................................................................5 

4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år ................................................................................................6 

5 Kontrakter og avtaler ......................................................................................................7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 2 

1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: ESBO SUS 

Fødsels- / organisasjonsnummer: 20030584717  

Kontaktperson (hvis annet enn 
navn på søker): 

Kristian Boneng (alt. Tove Boneng mor) 

Veiadresse: Bondengveien 9 

Postnr. / Sted: 7273 Norddyrøy 

E-post: Kristian.Boneng@gmail.com 

Telefon: 90993080 

Evt. hjemmeside:  

Evt. side på Facebook:  

Navn på bank: SMN 1 

Kontonummer:  

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 

 
Vi er to unge gutter; Kristian Boneng på 15 år og Emanuel Espnes på 16 år som har en drøm 
om å starte med fiskeri. Vi har hittil drevet litt fiskeri både med krabbeteiner og leppefisk i 
ferier og helger. Emanuel er nå i gang på Guri Kunna VGS på naturbruk og planene er å gå 
Fiske og fangst og få en utdannelse innen fiskerinæringen. Kristian går nå siste året på 
ungdomsskolen og tenker også samme utdanningsvei. Vi har funnet sammen som svært 
gode venner fordi vi har samme interesser og utfyller hverandre godt på alle områder. Vi har 
begge fått være med på mye praktisk arbeid og fiskeri sammen med våre fedre, og har på 
tross av vår unge alder betydelig praktisk erfaring. Vi har begge stor arbeidskapasitet og 
pågangsmot og ikke minst lyst og interesse for fiskeri. Emanuel har størst erfaring fra fiskeri, 
Kristian har best kompetanse og erfaring på maskin og teknisk utstyr. Sammen mener vi at vi 
har de beste forutsetninger for å lykkes.   
Nå ønsker vi sammen å se på mulighetene for innkjøp av en egnet fiskebåt og rigge denne. 
Primært ønsker vi å satse på diverse fiskerier lokalt, med garn og jukse og teiner. 
 
Vårt mål er å starte tidlig med å høste erfaring, skape nettverk og bygge kompetanse for et 
fremtidig yrkesvalg innenfor fiskerinæringen. Vi ønsker å realisere dette prosjektet samtidig 
som vi tar utdanning i denne retningen, men våre foreldre har gitt klar beskjed om at 
prosjektet ikke kan lånefinansieres. Utdanning skal prioriteres og lånefinansiering vil gi oss et 
press hvor de frykter at drift og inntekter kommer foran utdannelsen.  
 
Vi har selv gjennom sommerjobber, konfirmasjonspenger og annet arbeid klart å spare opp 
noe kapital.  I tillegg vil våre foreldre bistå økonomisk i en etableringsperiode. 
 
Målsettingen er at vi sammen på sikt skal ha lik eierandel i båten, men fordi vi mangler 
kapital har far til Emanuel mulighet til å bidra med noe ekstra i en etableringsperiode og vil 
via intern avtale gi oss mulighet til å kjøpe ut hans andel. Litt av hensikten med dette er også 
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å ha en voksen som setter klare krav til oss, og sikrer at vårt vennskap består selv når 
hverdagen krever hardt arbeid og slit, og det er for oss store penger involvert. 
 
Til tross for dette mangler vi kapital for å starte opp, og er derfor avhengig av økonomisk 
støtte. Uten støtte fra kommunalt næringsfond er ikke prosjektet realistisk å gjennomføre på 
mange år. Vi kan da evt. bare drive litt fangst av leppefisk og muligens ha noen krabbeteiner 
mens vi tar utdanning. For å spare opp kapital for å starte med fiske vil det, slik vi ser dette, 
være mest lønnsomt for oss å få jobbe på oppdrettsanlegg. Dette vil da gi oss bedre inntekt 
og derved mulighet til å spare opp kapital. Velger vi denne veien vil vi gå glipp av muligheten 
for å bygge opp kompetanse og erfaring direkte relatert til fiske. 
 
Det som også er en suksessfaktor for oss akkurat nå er at vi har et nettverk av flere lokale 
fiskere som gjerne vil dele av sin erfaring og kompetanse. Det er nå flere som har stor tro på 
oss og vil bidra på forskjellige måter. Noen har også tilbudt oss å få låne noe bruk og utstyr 
slik at vi kan komme i gang. 
 
Kommunal støtte er en forutsetning for å kunne få tilgang til nok kapital til å realisere kjøp av 
båt. Kjøp av egnet båt vil gi oss en fot innenfor næringen og samtidig gi oss muligheten til 
tidlig å starte vår yrkesvei samtidig som vi fullfører vår utdanning. 
 
 

2.2 Prosjektorganisering 

 

Navn Rolle Mobil E-post 

Tove Boneng Prosjektansvarlig 97068332 Tove@froygruppen.no 

Jan Ingvar Espnes Prosjektleder 91741717 Jan.espnes@gmail.com 

Prosjektdeltakere: 

 

2.3 Milepæler 

 

Beslutninger, mål, 
aktiviteter,  
frister etc 

Dato  
planlagt 

start 

Dato  
planlagt  
ferdig 

Kommentar 

Lage avtaler og etablere 
Aksjeselskap 

d.d. 31.1.21 Viktig med fortgang i hele 
prosessen slik at vi har 
mulighet til å starte med garn 

Navn Ansvarsområder/oppgaver 

Emanuel Espnes Utøvende fisker med spesielt ansvar for fiskeri 

Kristian Boneng Utøvende fisker med spesielt ansvar for motor, båt og utstyr 
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og kan få fisket kvoten 
inneværende år. 

Tilsagn på søknad fra 
kommunalt næringsfond 

d.d 31.1.21  

Kontraktskriving av båt d.d. 15.2.21  

Ferdigstilt til garnfiske 1.2.21 28.2.21  

Ferdigstilt til krabbefiske 15.5.21 1.7.21  

Igangsatt fiske  1.3.21  Kommersielt fiske er i gang 

    

    

 
 

3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 

3.1 Aktivitet 1:  

 

 Utrede alternativer og bestemme selskapsform. 

 Sjekke muligheter og alternativer for selskapsform når deltagere er under 18 år.  

 Lage interne avtaler deltagere imellom. 

 Sikre at guttenes rettigheter blir ivaretatt. 

 Avtale om lott 

 Avtale om nedbetaling av investering 

 Sjekke opp fylkesmannens krav ved opprettelse av selskapsform. 

 Søke ut støtte til prosjektet 

 Få på plass finansiering 

 

Disse oppgavene må gjennomføreres med bistand av Blått Kompetansesenter og ansvarlig for 

gjennomføringen er Prosjektansvarlig, men i nært samarbeid med Prosjektleder og 

Prosjektdeltagerne som er hovedpersonene her. 

 

Selv om Prosjektleder og prosjektansvarlig her formelt er foreldre er det målsettingen og 

meningen at guttene selv tar ansvaret og at vi som foreldre bistår i bakgrunnen med støtte. Det 

er viktig at guttene selv fronter dette, tar ansvar og lærer av prosessen. 

 

Ovennevnte aktiviteter skal resultere i at Prosjektet starter opp med at selskapsform, interne 

avtaler og finansiering er på plass. 

 

3.2 Aktivitet 2:  

 

 Utrede alternativer for kjøp av båt og utstyr og beslutte kjøp 

 Besiktige båt og utstyr 

 Inngåelse av kjøpekontrakt / kjøpekontrakter 

 Inngåelse av fraktavtaler/evt. henting av båt og utstyr. 

 Søke erverv på båten  
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Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere. Bistand skal søkes hos Prosjektleder. Kontrakter 

skal godkjennes av alle involverte og signeres av den som tegner selskapet. 

 

Aktiviteten skal resultere i investering i båt og utstyr. 

 

3.3 Aktivitet 3:  

 

 Rigging av båt 

 Klargjøring av båten for drift. 

 Skaffe nødvendig utstyr/redskaper for fiske. 

 Innhente og lage avtaler med lokale fiskere som har allerede har tilbudt sin 

kompetanse og lån/leie av utstyr. 

 Lage avtaler med mottak av fangst 

 Avtaler kjøp av drivstoff 

 Diverse serviceavtaler  

 

Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere. Bistand fra Prosjektleder. 

 

Aktiviteten skal resultere i at fiske med garn skal starte opp. Samme aktivitet må gjentas før 

oppstart av krabbefiske etter at fiske med garn og juksa er ferdig på våren. Båten må være 

rigget for krabbe før 1.7 juli da teiner må settes i sjøen 

 

3.4 Aktivitet 4:  

 

 Oppstart av fiske med garn og juksa i samarbeid og med bistand fra lokale fiskere. 

Finne fiskefelt og starte fiskeri 

Aktiviteten skal utføres av prosjektdeltagere og skal resultere i fangst, inntekter og realisering 

av prosjektet. 

 

 Aktiviteten videre blir å optimalisere drift, finne nye muligheter, se på muligheter for 

fiske av f.eks. sjøkreps. Dette er prosjektdeltageres ansvar. 

 

4 Økonomi 
 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 

Båt og utstyr ink.mva 800 000 Egenkapital  

Inkl. mva  Investor Jan Espnes 200 000 

  Kristian Boneng 200 000 

  Emanuel Espnes 200 000 
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Støtte fra kommunalt 
næringsfond 200 000 

Sum: 800 000 Sum: 800 000 

 

Investering er inkl. mva. 

 

4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

Evt detaljert budsjett som vedlegg  
 

Driftsbudsjett:  

  År 1   År 2   År 3 

  Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader 

 Sei,torsk og 
hyse 

 300000 
 

     350000      400000   

 Krabbe  100000    150000    150000 
 

            

            

 Diesel    25000      25000      25000 

 Smurning  6000   6000    6000 

 Garn  10000    10000    10000 

Teiner 12500  12500  12500 

Angler/nylon 3000  3000  3000 

Nylon 2000  2000  2000 

Kaiplass 10000  10000  10000 

Verktøy 5000  5000  5000 

Slipp 8000  8000  8000 

Maling  4000   4000   4000 

Div. 
vedlikehold 

20000  20000  20000 

Konteinere 10000  0  0 

Styrekonsoll 5000  0  0 

Forsikring 10000 
 

 
10000 
 

 
10000 
 

         

SUM  400 000 89 500    500 000 80 500    550 000 74500 
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Budsjettet er utarbeidet med fjoråret priser i alle tre år. Det er ikke regnet full kvote 1.år. 

 

Avtalen deltagere imellom er at 50 % av inntektene skal gå til båten. 

50 % av inntektene går til medeiere i selskapet som lott/ lønn. 

 

5 Kontrakter og avtaler 
 

Disse avtalene skal komme på plass nå i oppstartfasen. Muntlige avtaler er inngått, men 
disse må nå på plass. 
 
Følgende avtaler må lages og skrives 
 

 Avtale med investor Jan Espnes 

 Avtale mellom Kristian og Emanuel 
 

Avtale om kompetanseoverføring og lån av garn med fiskere anser vi som vanskelig å få 
til skriftlig. Her må vi basere oss på «gentlemen’s agreement» og vise at vi er tilliten 
verdig samt å yte tjenester i retur.   
 
 
Vedlagt ligger link til båt vi ønsker å kjøpe. 
 

        https://www.finn.no/122244100 

 
 
Får vi tilskudd til dette kjøpet har vi forhandlet kjøpesummen fra 875 000 ned til kr. 
812.500,-. Inkl. mva.  Utfordringen nå er at det er kommet en annen kjøper på banen, 
men vi har båten «på hånden» til uke 7. 
 
Denne båten har garnhaler, grangreier, 2 stk. juksemaskiner, sløyekar samt angelvinsj. 
 
For å realisere prosjektet i den form dette ligger i dag, og med muligheter for 
budsjetterte inntekter i år 1 er vi avhengig av en positiv tilbakemelding fra Kommunalt 
næringsfond snarest mulig.  
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