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Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 243  

Arkivsaksnr.: 20/247    

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - COVID-19 - SHELL FISH AS  

OMLEGGING TIL AUTOLINEDRIFT 

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Shell Fish AS, org.nr 914 414 680 sin søknad om støtte til omlegging til autoline fra 

næringsfond Covid-19 avslås med begrunnelse i at MK Trænfjord (ex. Radar) i desember 

2018 fikk et lån til ervervelse av fiskefartøyet på kr 1,7 mill. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad fra Shell Fish AS, datert 10.11.2020 – Omlegging til autolinedrift. 

Styrets leder i Shell Fish AS er Geir Anders Sjøset, Træna. 

 

Fakta: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 av fylkesrådet i Nordland fra regjeringens 3. 

krisepakke til kommunale næringsfond. 

 

Træna kommune lyste ut tildelte ekstraordinære midler til næringsfond på grunn av Covid-19, 

med søknadsfrist høst 2020 6. november. Alle som søker disse midlene, må gjøre dette via 

Regionalforvaltningsportalen RF 13.50. 

 

Det er fastsatt følgende kriterier for støtte fra disse midlene: 

Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører, støtten skal gis i tråd med 

regelverket for offentlig støtte og tilskuddet kan ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

 

Kriterier /vurdering:  

 I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på 

lokale utfordringer, behov og potensial 

 I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede 

tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet 

 Hvor raskt tiltaket kan settes i gang 

 

Kommunene skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende: 

 Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

 Utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet 

 

Forholdet til Innovasjon Norge Nordland (INN):  

 INN har uttrykt at det er ønskelig at prosjekter under 100 000 kr tas gjennom 

kommunale næringsfond 
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Shell Fish AS skriver i sin søknad at MK Trænfjord i dag er rustet til drift med garn og line. 

Omlegging til autoline vil bidra til større forutsigbarhet og vil gi langt bedre kvalitet på 

fangsten enn f.eks. garndrift gir. Drift med autoline vil gi økt inntjening og stabilisering av 

inntekt for fartøy og mannskap. 

 

Tiltaket har følgende kostnads- og finansieringsplan: 

 

 
Shell Fish AS fikk i 2018 et lån fra Træna kommunes næringsfond A på kr 1,7 mill. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Træna kommune fikk tildelt kr 1 004 657 fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale 

næringsfond. 

 

Vurdering: 

Det står i vår kommuneplan (som også er vår næringsplan) at det skal være attraktivt å være 

fiskere i Træna og det å trygge arbeidsplasser i denne viktige næringen er og blir en prioritet 

for Træna kommune. Når dette er sagt har denne bedriften, til dette fartøyet, alt fått et 

betydelig lån fra Træna kommunes næringsfond og på denne bakgrunn anbefales det at det 

ikke gis ytterligere støtte og at søknaden avslås. 

 

Vedlegg: 

Søknad fra Shell Fish AS med RF 13.50 referansenummer 2020-0014. 

 

 

Træna 25.11.2020  

 

Torild F. Hansen      Gunn Eliassen 

rådmann       saksbehandler 
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