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Regelverk  for  stønadslån  til  fiskefartøy  i  Andøy

§ 1
Formål:

Stønadslånsordningen  skal  innenfor  rammen  av  årlig  bevilgning  over
kommunebudsjettet stimulere til opprettholdelse/fornying av fiskeflåten i Andøy
kommune 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) Stønadslånordninga kan også nyttes til styrking av egenkapital.
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 endret karakter/funksjon.

Unntaksvis  kan  instrumenter/utstyr  som  er  en  nødvendig  konsekvens  av
ombyggingen tas med i beregningsgrunnlaget.

Det ytes ikke stønadslån til kjøp av redskaper.

§ 2

Stønadslån kan gis til fullfinansiering av båter, fortrinnsvis over 40 ft/20 tonn.
For helårsdrevne båter på ”innersiden” av Andøya, kan grensen settes til 30 ft.
Ved kjøp av og/eller ombygging av gode, brukte fartøy kan det kreves at det
innhentes  uhildet  bistand/tilstandsrapport  fra  faglig  hold  (skipskonsulent/-
ingeniør).

Det er likevel opp til det organ som Kommunestyret er delegert myndighet til å
behandle/avgjøre slike saker – f. t. Næringsstyret – å foreta konkrete vurderinger
i hvert enkelt tilfelle mhp størrelsen på båten. I slike tilfeller må hensynet til
rekruttering til fiskerinæringen veie tungt.

§ 3

Stønadslån ytes i tillegg til de lånene Innovasjon Norge eller tilsvarende statlige
finansieringsorgan/andre banker gir mot 1. og 2. prioritets pant. 
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Lånet gis med inntil  25 % av kostpris/kjøpesum for nybygg og gode,  brukte
fartøy og vesentlige ombygginger.

Som kostpris regnes kjøpesummen redusert med statlige tilskott. 

Stønadslån til fiskefartøy skal fortrinnsvis gis til fartøy opp til 70 ft.

Egenkapitalen skal utgjøre minimum 10 % av kostpris eller 50 % av innvilget
stønadslån.

Når det gjelder stønadslån til kvotekjøp, der kvoten kjøpes til kommunen med
det formål å styrke driftsgrunnlaget til ett eller flere fartøy, kan Næringsstyret
yte stønadslån opp til 40 % av kvotens kostpris.

Søker/båteier/hovedaksjonær under 35 år kan ytes stønadslån opp til 35 % av
kostpris/nybygg og kjøp av gode brukte fartøy. Dette for å legge ekstra godt til
rette for yngre personer som vil etablere seg med egen båt.

§ 4

Stønadslån ytes til enkeltfisker, 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. Låntakere må være
myndige og kjent som dyktige fiskere. Søkere bør fortrinnsvis ha gjennomgått
fiskerifagskole og må ha kystskipperskole eller annen tilsvarende utdannelse for
båter som det kreves sertifikat for.

§ 5

Som  sikkerhet  for  lånet  skal  kommunen  ha  panterett  i  fartøyet  og  i
forsikringssummen  med  prioritet  før  låntakers  egne  midler/egenkapital.  Ved
avviklingssalg tilbakebetales lånet i sin helhet.

Kommunen kan kreve at regnskap fremlegges.

Panterett i fartøyet gjelder med inventar og tilbehør.

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.
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Ethvert  salg/strukturering  av  båt/kvoter,  hvor  Andøy  kommune  har  gitt
stønadslån  mot  pant  i  båt  med  inventar  og  tilbehør,  skal  godkjennes  av
kommunen.

§ 6

Dette regelverk hjemler følgende låneordninger:

Stønadslån :
Stønadslån til nybygg, båtkjøp og reparasjoner gis som rente- og avdragsfrie lån
i 4 år, og nedbetales deretter over 5 år, med halvårlige terminer. Rentesats skal
være den samme som er gjeldende til en hver tid for risikolån gitt av Innovasjon
Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning.

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 være den samme som er
gjeldende til en hver tid for risikolån gitt av Innovasjon Norge, eller tilsvarende
statlig finansieringsordning.

Kvotelån :
Stønadslån til kjøp av kvoter, jfr § 3, kan gis som rente- og avdragsfritt lån i 2-
to- år. Deretter nedbetaling over 5- fem- år med halvårlige terminer. Rentesats
skal  være  den  samme  som  er  gjeldende  til  enhver  tid  for  risikolån  gitt  av
Innovasjon Norge, eller tilsvarende statlig finansieringsordning. Tilbakebetalte
renter og avdrag tilbakeføres støndslånordningen.

For alle låneordninger legges det særlig vekt på lønnsomhet i prosjektet.

Tilbakebetalte  renter  og  avdrag  på  alle  låneordninger,  skal  tilbakeføres
stønadslånsordningen.

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.

Dersom låntaker betaler tilbake til kommunen hele sin restgjeld i èn innbetaling
i løpet av de 3 første årene av avdragstida, gis det en gjeldsreduksjon på 10 % av
restgjelden.  Dette  gjelder  ikke  ved  endring  av  selskapsstatus  og  salg  ut  av
kommunen.  

Denne bestemmelsen gjelder lån som er vedtatt gitt før 08.05.08.
Kommunestyret vedtok i møte 19.05.08 å oppheve 10 % regelen.
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Bortskriving av krav (hele- eller deler av stønadslån) vedtas av Formannskapet,
etter innstilling av Næringsstyret.

§ 7

Stønadslånet er likevel forfalt til betaling dersom lånetaker selger det fartøyet
som lånet er gitt til, eller ikke oppfyller de vilkår som er vanlig for risikolån gitt
av Innovasjon Norge eller tilsvarende statlig finansieringsordning. 

Lånet  kan  dog  etter  søknad  helt  eller  delvis  overføres  til  ny  eier  dersom
kommunen  finner  at  han  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  Andøy kommune,  forfaller
stønadslånet i sin helhet til betaling.

§ 8

Søknad om stønadslån  sendes  til  det  organ som kommunestyret  har  delegert
myndighet til å behandle slike søknader – f.t. Næringsstyret. Ved Næringsstyrets
behandling  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.

§ 9

Det må dokumenteres overfor kommunen at finansiering for øvrig er i orden,
herunder  også  lån/tilskudd  fra  Innovasjon  Norge  eller  tilsvarende  statlig
finansieringsordning.

Ved opplåning og økning av pantegjeld i  bank, kan kommunen samtykke og
vike prioritet  for  banken.  I  tilfeller  hvor  økning av gjelden kommer som en
naturlig  følge  av  nødvendige  investeringer  for  fartøyets  driftsgrunnlag  og
økonomi, kan saken behandles administrativt og godkjennes av ordfører. I de
tilfeller hvor økning av gjelden og søknad om prioritetsvikelse er begrunnet ut
fra svak økonomisk drift og en vanskelig økonomisk situasjon for søkeren, skal
det organ som kommunestyret har delegert myndighet til å behandle slike saker
sammen med ordfører avgjøre saken.

På lik linje med regelverket for øvrig, er det nærmeste politiske organ over det
organ  som  Kommunestyret  har  delegert  avgjørelse  til,  ankeinstans  for  slik
avgjørelse.

Næringsstyret  kan  innvilge  betalingsutsettelse  på  avdrag  og/eller  renter  med
inntil  3-tre-år.  I tilfeller der man innvilger utsettelse med betaling av renter,
påløper rentene, som tillegges lånet.
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§ 10

Det organ Kommunestyret oppnevner behandler søknaden og tar avgjørelse. Et
mindretall av dette organet kan anke vedtaket inn for Kommunestyret, som tar
en  endelig  avgjørelse.  Det  valgte  organ  prioriterer  innenfor  de  økonomiske
rammer som Kommunestyret har gitt. Det skal i avgjørelse særlig legges vekt på
de  personlige  og  faglige  kvalifikasjoner  hos  søker.  Søker  må  være
hjemmehørende i kommunen og det er et krav om at fangsten leveres til 
kjøper/kjøpere  i  kommunen,  så  sant  dette  er  praktisk  og  økonomisk
hensiktsmessig.

Det må videre tas hensyn til at prosjektet er grundig og godt tilrettelagt, og at
lønnsomhetsutsiktene er tilfredsstillende. Endelig vurderes behovet for fartøy i
vedkommende distrikt, og mulighetene for å skaffe mannskap.

§ 11

Søkere må følge den til en hver gjeldende oppgjørsavtale eller tariffavtale, enten
fra Norges Fiskarlag eller Norsk Sjømannsforbund. Hvis ikke disse avtaler blir
fulgt, kan verken rente eller avdragsutsettelse påregnes.

§ 12

Lånet  kan  kun  utbetales  dersom  det  foreligger  signerte  papirer,  tinglyst
skipspantobligasjon  og  gjeldsbrev.  Som  alternativ  kan  godtas
inneståelseserklæring eller bankgaranti med garanti om rett prioritet.

For  øvrig  vises  til  vilkår  i  kommunens  tilsagnsbrev,  gjeldsbrev  og
skipspantobligasjon.
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