LOPPA KOMMUNE

Regelverk for fiskerifondet
Vedtatt i kommunestyre 28.05.2020
§ 1 Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt rekruttering
til fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis personer/bedrifter som er
registrert og bosatt i Loppa kommune. Låneordningen skal innenfor rammen av årlig bevilgning over
kommunebudsjettet stimulere til opprettholdelse/fornying av fiskeflåten, først og fremst innenfor:
a) Bygging av nye fartøy.
b) Kjøp av gode, brukte fartøy.
c) Kjøp og vesentlig ombygging av brukte fartøy som ved ombygging vil bli fullt ut egnet for den
drift de er beregnet på.
d) Fondslånordningen kan også benyttes til styrking av egenkapital, for eksempel utgifter til
reparasjoner etter havari.
e) Kjøp av kvoter/fiskerettigheter
Med vesentlig ombygging menes:
Ombygging som etter arbeidets art og/eller omfang er betydelig. I denne vurderingen skal det legges vekt
på at fartøyet endrer karakter/funksjon.
Unntaksvis kan instrumenter/utstyr som er en nødvendig konsekvens av ombyggingen tas med i
beregningsgrunnlaget.
Det ytes ikke lån til kjøp av redskaper.
§ 2 Kapital og delegert myndighet
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret med mulighet til reguleringer ved behov. Lån kan gis
til finansiering av båter, fortrinnsvis i størrelsen 9-14,99 meter. Det er likevel opp til det organ som har
blitt delegert myndighet til å avgjøre slike saker – f.t. Teknisk, plan og næring (TPN) – å foreta konkrete
vurderinger i hvert enkelt tilfelle mht. størrelsen på båten. I slike tilfeller må hensynet til rekruttering til
fiskerinæringen veie tungt.
§ 3 Lånefinansiering og sikkerhet
Lån ytes i tillegg til lån fra Innovasjon Norge, Samisk utviklingsfond eller tilsvarende statlige
finansieringsorgan/andre banker gir, mot tinglyst panterett i kjøpsobjekt. Loppa kommune fraviker
prioritet til hovedlånegiver. Panterett i fartøyet gjelder med inventar og tilbehør. Lånet utbetales når den
øvrige finansieringen er i orden.
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Fiskerifondet gir inntil 1.500.000,- i lån med 3-5 års avdrag- og rentefritaks periode, men maks inntil
40% av kjøpesum. Fiskerifondet og Loppa kommune utsteder et bevis på lånefinansiering under
søkeperioden hos andre finansieringsorgan. Finansieringsbeviset er gyldig i ett år.
Etter endt rentefritaksperiode bør lånet flyttes til ekstern bank/finansierings organ eller nedbetales/innfris.
Ved nedbetaling etter fritaksperiode vil renter bli belastet etter husbankens til enhver tids flytende rente.
Egenkapitalen skal utgjøre minimum 15 % av kostpris. Som kostpris regnes kjøpesummen redusert med
statlige tilskudd. Det er mulig å gi full finansiering av egenkapital til fiskere under 35 år.
Tilbakebetalte renter og avdrag på alle låneordninger skal tilbakeføres Fiskerifondet.
§ 4 Krav til søker
Lån ytes til enkeltfiskere, partsrederier og selskaper. Lån skal fortrinnsvis ytes unge fiskere som har
personlige og faglige forutsetninger for å drive fiske, men som ikke er i stand til å skaffe nødvendig
egenkapital. Men alle søknader vil bli behandlet.
Låntakere må være myndige og stå på blad B i fiskermanntallet. Båtfører må ha nødvendig
utdannelse/kvalifikasjoner for de båter som det kreves sertifikat for.
§ 5 Krav til fartøy
Ved kjøp av og/eller ombygging av båter må fartøy inntil 15 meter oppfylle kravene som ligger i
«Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15. meter.». Større fartøy må oppfylle kravene som ligger i
«Forskrift om fiske- og fangstfartøy over 15 meter.»
§ 6 Ulike låneordninger
Fondslån kan gis til fartøy:
Gruppe 1 - Lukket gruppe med fartøykvote
Gruppe 2 - Åpen gruppe som fisker på en felleskvote
Dette regelverk hjemler følgende låneordninger:
Stønadslån:
Stønadslån til nybygg, båtkjøp og reparasjoner gis som rente- og avdragsfrie lån i 3-5 år, og nedbetales
deretter over 5 år, med halvårlige terminer. Rentesats skal følge husbankens til en hver tids flytende
rente.
Likviditetslån:
I ekstraordinære tilfeller kan det ytes likviditetslån. Likviditetslån kan gis som rente- og avdragsfrie lån i
inntil 2 år, med nedbetaling deretter over 3 år, med halvårlige terminer. Størrelsen av lånet vurderes i
hvert enkelt tilfelle. Øvrige betingelser er lik som for stønadslån. Rentesats skal følge husbankens til en
hver tids flytende rente.
Kvotelån:
Stønadslån til kjøp av kvoter, jfr § 3, kan gis som rente- og avdragsfritt lån i 2 år. Deretter nedbetaling
over 5 år med halvårlige terminer. Rentesats skal følge husbankens til en hver tids flytende rente.

Tilsagn om lån i forbindelse med kontrahering av nybygg, har gyldighet i 2 år fra tilsagn er gitt. Tilsagn
om lån ved kjøp av gode brukte fartøy, vesentlige ombygginger og kjøp av kvoter/fiskerettigheter, har
gyldighet i 1 år fra tilsagn er gitt. Kommunen kan kreve at regnskap fremlegges.
Ved akkordforhandlinger som medfører at kommunen reduserer sitt lån opprettholder kommunen sitt
opprinnelige krav/pant i inntil 10 år, i tilfelle senere salg skulle gi dekning.
Bortskriving av krav (hele- eller deler av stønadslån) vedtas av Formannskapet, etter innstilling av TPN –
Teknisk Plan- og Næring.
§ 7 Sikkerhet
Lånet blir forfalt til betaling dersom låntaker selger det fartøyet som lånet er gitt til eller misligholder
låneavtalen. Lånet kan dog etter søknad helt eller delvis overføres til ny eier dersom kommunen finner at
personen fyller vilkårene etter disse regler og er bosatt i kommunen. Dersom søkeren flytter til en annen
kommune og bosetter seg der, og/eller fartøyet blir utmeldt av merkeregisteret i Loppa kommune,
forfaller lånet i sin helhet til betaling. Ved avviklingssalg tilbakebetales lånet i sin helhet.
§ 8 Lånesøknad
Søknad om lån sendes til Loppa kommune, og saksbehandles av administrasjonen. Ved saksbehandling
må den enkelte søker på forlangende gi tillatelse til at det kan innhentes opplysninger av både personlig
og økonomisk art som kan ha betydning for saken. Deretter skal det organ som kommunestyret til enhver
tid har delegert myndighet behandle søknadene. For Loppa kommune er dette TPN - Teknisk Plan- og
Næring. Et mindretall av dette organet kan anke vedtaket inn for kommunestyret som tar en endelig
avgjørelse.
§ 9 Klagerett
Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det
tidspunkt man mottar underretningen om vedtak.
Klagen skal fremstilles skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de
grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket.
Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes formannskapet for videre behandling.

