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SØKNAD OM FINANSIERING 
 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: NAVN Laminor  
Arkivsaksnr.: 08/122   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/09 Plan- og ressursutvalget i Steigen 31.03.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Plan- og ressursutvalget innvilger søknad fra Laminor Steigen A/S om å få gjort om lån med 
rest kr 95.212 til tilskudd. Dette betinges av at følgende forutsetninger faller på plass: 

• Per Arne Andreassen avskriver sitt lån på kr 250.000 til Laminor Steigen. 
• Laminor Steigen ber om avdragsfrihet på lån fra SNN. 
• Laminor Steigen leier ut Odd Arve Andreassen til Bogen næringspark. 
• Laminor Steigen får innvilget 50 % reduksjon av husleia 1. halvår 2009. 
• Laminor Steigen selger bilen de disponerer. 
• Eierne kontaktes i forbindelse med å få inn frisk kapital til selskapet 

 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Laminor Steigen ble etablert i Bogen Næringspark for ca 3 år siden.. De produserer 
laminatplater for næringsmiddelbygg, landbruk og lignende 
Laminor Steigen fikk i sak PLA 11/08 innvilget et rentefritt lån fra tiltaksfondet på kr 100.000 
i forbindelse med refinansiering av bedriften. 
Bakgrunn for søknaden den gangen var at salget hadde vært for svakt. En hadde ikke klart å 
erverve nok markedsandeler. 
Det var laget en markedsplan og ansatt folk som skulle arbeide med salg. 3 investorer gikk inn 
med til sammen 750.000 kr i ny egenkapital. Daværende bankforbindelse sanerte 250.000 kr i 
gjeld. Som et ledd i den totale pakken gikk Steigen kommune inn med kr 100.000 i risikolån 
fra tiltaksfondet. 
Markedsutsiktene var relativt gode og produksjonen økte. Oppbremsinga i byggenæringa har 
gjort at salget har stoppet mye opp den seinere tida. I tillegg sluttet den personen som arbeidet 
med salg. ( Det er ansatt en ny i dag) 
Landbruket og fiskeindustrien har vært de viktigste markedene. I fiskeindustrien har det vært 
små investeringer den seinere tida. Landbruket er et stort marked, men det har vært svakt nå i 
vinter. 
 
Laminor v/styreleder søker i brev mottatt 30. mars 09 om Steigen kommune kan gjøre om lån 
til tilskudd. Dette skyldes svikt i omsetningen. Bedriften opplyser at de har negativ 
egenkapital og faren for konkurs er til stede. 
 
De skriver i søknaden at de har et potensiale til å utvikle seg videre, men må gjøre en del 
grep: 

• Per Arne Andreassen avskriver sitt lån på kr 250.000 til Laminor Steigen. 
• Laminor Steigen ber om avdragsfrihet på lån fra SNN. 
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• Laminor Steigen leier ut Odd Arve Andreassen til Bogen næringspark. 
• Laminor Steigen er innvilget 50 % reduksjon av husleia 1. halvår 2009. 
• Laminor Steigen selger bilen de disponerer. 
• Eierne kontaktes i forbindelse med å få inn frisk kapital til selskapet 
• Det søkes til Steigen kommune om å få gjort om lån på kr 95.212,- til tilskudd 
 

 Saksbehandlers vurdering er at bedriften funderer godt teknisk. De lager et produkt av god 
kvalitet. Det dreier seg om å skaffe markedsandeler. Hvis en ikke bidrar med en pakke for å 
styrke bedriften vil den antagelig gå konkurs. Da er kommunen lån tapt. Det vil være bedre å 
satse sammen med eierne og forsøke å tilpasse seg en ny situasjon og videreutvikle bedriften. 
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