
Vedtekter for Steigen lånefond 

Vedtatt av Steigen kommunestyre den 27. april 2016. 

 

§ 1 Hjemmel og formål 

Vedtektene fastsettes av kommunestyret.  

Plan- og ressursutvalget/kommunestyret er fondsstyre, og foretar tildelinger etter innstilling 

fra rådmannen. 

Lånefondets midler skal nyttes til finansiering av tiltak som fremmer økt verdiskaping, 

sysselsetting og bosetting i Steigen kommune.  

 

 

§ 2 Kapital 

Lånefondet er basert på forvaltning av eksisterende midler i det tidligere tiltaksfondet og 

restkapitalen av konsesjonsmidlene etter de nye oppdrettskonsesjonene. 

 

§ 3 Bruken av fondsmidlene 

Fondsmidlene kan tildeles næringsvirksomheter i Steigen som er registrert i 

foretaksregisteret. Tildelinger kan skje både til nyetableringer og til utvidelse eller 

modernisering av eksisterende virksomhet. Det skal legges avgjørende vekt på at 

prosjektene bidrar til å skape nye arbeidsplasser, eller å sikre eksisterende arbeidsplasser.  

En forutsetning for tildeling av lån er at virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret 

eller evt. andre relevante registre. Virksomheten skal ha forretningskontor i Steigen 

kommune.  

Alle søknader som tas til vurdering skal inneholde en skriftlig forretningsplan, som grunnlag 

for å vurdere prosjektets verdiskaping og risiko. Planen skal beskrive vesentlige økonomiske, 

driftsmessige og organisatoriske forhold. 

Fondsmidler skal benyttes til sluttfinansiering hvor øvrig lånekapital eller nødvendig 

egenkapital ikke kan skaffes og hvor tildelingen har utløsende effekt på tiltaket som skal 

igangsettes. 

Det skal ikke tildeles lån til finansiering av allerede gjennomførte tiltak/investeringer. 

 

 



§ 4 Tildelinger og vilkår 

Tildelinger fra fondet gis kun i form av lån. Lengste avdragstid settes til 8 år, eventuell 

avdragsfrihet medregnet.  

De lån som gis skal så langt det er mulig sikres ved pant. Lånefondet kan akseptere pant med 

prioritet etter øvrige långivere, med unntak av lån fra eierne. 

Lånene forrentes etter den rentefot som til enhver tid avtales mellom partene. Det kan ikke 

avtales en lavere rentefot enn den rentefot som benyttes av Kommunalbanken med et 

påslag på 2 %. Rentene beregnes etterskuddsvis. 

Renter og avdrag betales halvårlig. Fondsstyret kan i enkelte tilfeller etter en konkret 

vurdering innvilge lån med inntil 2 års avdragsfrihet, dersom prosjektet har negativ 

kontantstrøm de første 2 årene. 

Dersom det foreligger andre offentlige finansierings- og støtteordninger som kan nyttes til 

tiltaket, må disse være søkt fullt utnyttet på forhånd. Det forutsettes at støtte fra lånefondet 

ikke fører til avkorting av støtte fra andre offentlige finansieringsordninger. 

Fondsstyret kan for øvrig fastsette de vilkår en finner hensiktsmessig for den enkelte 

tildeling. 

 

§ 5 Særlige vilkår og betingelser 

Tildelinger fra lånefondet skal ikke overstige 25 % av samlet kapitalbehov for tiltaket.  

Lån til én enkelt låntager kan ikke overstige 20% av fondets samlede kapital.  

Lånetilsagn må ikke overstige lånefondets kapital til enhver tid. 

 

§ 6 Årsmelding 

Det skal hvert år utarbeides en årsmelding for fondets virksomhet som legges fram for 

fondsstyret i løpet av første halvår etter året årsmeldingen gjelder. 

 


