
Fiskerifond - Vedtekter 

Vedtekter for Loppa kommunes Fiskerifond 
Vedtatt i kommunestyret 12.06.2009 
 
§ 1. MÅLSETTING 
Fiskerifondet skal primært være et stimuleringstiltak til å fremme fiskeriene i Loppa kommune. 
 
Bruken av fondet skal være i samsvar med strategiene i Kommuneplanen for Loppa kommune. Fondet 
tilføres kapital ved bevilgninger over kommunens driftsbudsjett. 
 
§ 2. BRUK AV FONDET 
Fondet kan brukes til 

 Toppfinansiering av langsiktige investeringer, herunder delvis dekning av egenkapital til fiskere 
som skaffer seg helårsdrevne fiskefartøy fra 7,5 meter og opp. 

 Anskaffelse av kvoterettigheter innenfor eksisterende strukturordning – 
ombygginger/anskaffelser for omlegging av driften. 

 Tiltak som forbedrer sikkerhet og arbeidsmiljø 
 Infrastrukturtiltak for fiskerinæringa 

 
Førstegangsetablerere prioriteres. 
 
I påkrevde tilfeller kan fondet også benyttes til ”nødhjelp” til fiskebåteiere oppført i fiskerimanntallets 
blad B. 
 
Bruk av fondet 
 
Det avsettes kr. 1.000.000,- til fiskerifondet. I 2009 prioriteres følgende tiltak; 
 

1. driftslån som kan avhjelpe kortsiktige likviditetsmessige problemer for fiskebåteierne. 
2. ordinært fiskerifond som skal stimulere til å fremme fiskeriene i Loppa kommune 

 
Prioriteringer i fiskerifondet behandles årlig. 
Søknad om lån/tilskudd sendes Loppa kommune, Næringsavdelinga, Parkvn. 1/3, 9550 Øksfjord. 
 
§ 3. DRIFTSLÅN 

A. Kriterier for driftslån 
”Inntektsgrense” for å være berettighet. Dersom fiskebåteier har en inntekt på kr. 57.200,-  
(2.200,- x 26 uker) eller mindre ved drift i hele garantiperioden (en garantiperiode er 6 måneder), 
kan vedkommende være berettighet til driftslån. 
 

Ordningen gjelder når fartøyet er i aktiv drift: 
 Ved ulønnsomt fiske 
 I tidsrom med leveringsvansker 

 
Du er omfattet av låneordningen når: 

 Fiske er drevet effektivt og rasjonelt, så langt vær- og leveringsforhold samt reguleringstiltak 
gjør det mulig 

 Fartøyet er innmeldt til merkeregisteret og er minst 7,4 meter langt 
 Båteier står oppført på blad B i fiskermanntallet eller i kombinasjonsnæring fiske/jordbruk, eller 

oppfyller betingelsene for opptak – fangsten er omsatt gjennom lovbeskyttet salgslag, kjøper 
godkjent av salgslag, eller med dispensasjon fra salgslag. 
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 Du ikke mottar mer enn 60 % av trygdeytelser. 
 Du kan legge frem regnskap for de to siste driftsår som dokumenterer aktiviteten. 
 

Størrelse på driftslån: Det kan gis inntil kr. 50.000,- i driftslån. 
Lånet er rente og avdragsfritt i 24 måneder. Nedbetalingstid er 3 år. 
Rentebetingelsene følger husbankens til enhver tid gjeldende rente. Lånetager forplikter seg til å 
oppfylle de vilkår som fremgår av lånetilsagnet og gjeldsbrev. 
 
§ 4. KRAV TIL SØKER ORDINÆRT FISKERIFOND 

A. Søker skal være bosatt i Loppa kommune, og være registrert i fiskermanntallet på blad B eller i 
kombinasjonsnæring fiske/jordbruk 

B. Søker skal være skattepliktig i Loppa kommune 
C. Søker i Loppa kommune skal til enhver tid eie minimum 51 % av fartøy/foretak. 
D. Søker skal dokumentere minimum 10 % egenkapital ved søknad om tilskudd 
E. I søknaden må søker bekrefte at intensjonen er lokal leveranse i Loppa kommune 
F. Fiskere som leverer fangst til mottak/fordelingsanlegg i Loppa kommune vil bli prioritert 
G. Ved anskaffelse av brukt fartøy, skal det fremlegges tilstandsrapport/takst som dokumenterer 

at fartøyets standard og beskaffenhet er tilfredsstillende. 
 

§ 5. UTMÅLING AV TILSKUDD 
Det forutsettes at alle andre mulige finansieringsordninger søkes utnyttet maksimalt. Søknad til 
fiskerifondet skal inneholde følgende: 

 Opplysninger til søker (utdannelse, erfaringer og lignende) 
 Kostnadsoverslag 
 Planskisser ved søknad om nybygg 
 Pantesikkerhet 
 Fartøyets lønnsomhetsevne (driftsbudsjett, kvoter) 
 Vurdering av mannskapssituasjonen 
 Det må framkomme i administrasjonens utredning om søker tidligere er innvilget lån/tilskudd og 

om disse er ivaretatt. 
 
Tilskudd fra fiskerifondet kan ikke overstige 50 % av investeringskostnaden (eks. merverdiavgift), oppad 
begrenset til kr. 100.000,-. For investeringer over kr. 100.000,- forutsettes det medfinansiering fra andre 
offentlige bidragsytere som Samisk utviklingsfond, Innovasjon Norge m.v. 
 
§ 6. VILKÅR FOR TILSKUDD 

A. Ved flytting, salg eller at virksomheten oppfører innen 5 år, kan Fondsstyret kreve tilskudd 
forholdsmessig tilbakebetalt. Tilskuddet nedskrives årlig med 20 % av opprinnelig tilskudd. 

B. Tilsagn om tilskudd er gyldig i 6 måneder fra vedtak er gjort i fondsstyret. 
C. Fondsmottaker skal gi tilbakemelding om bruken av midlene innen 3 uker etter mottakelse av 

tilsagn. 
D. Tilsagnet annulleres automatisk dersom det omsøkte tiltaket ikke blir realisert. Ved nybygg kan 

tilsagnet varighet søkes forlenget. 
E. Utbetaling skal bare finne sted når det foreligger dokumentasjon på at anskaffelsen er i 

samsvar med søknaden. 
 
§ 7. FORLIS/TOTAL HAVARI 

A. Ved forlis/total havari skal tilskudd tilbakebetales til fondet jfr. forsikringsoppgjøret 
B. Innen 6 måneder etter forlis-/havarioppgjøret har eier fortrinnsrett til å søke de tilbakebetalte 

midler overført til nytt fartøy. 
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C. Ved anskaffelse av nytt fartøy kan tilskudd økes. 
D. For tilsagnets varighet, se § 5 pkt. B. 

 
§ 8. FONDSSTYRET/REGNSKAP 
Det er felles fondsstyre for næringsfondet og fiskerifondet. Fondsstyret er formannskapet. Det skal 
avlegges rapport om fondets virksomhet sammen med årsmelding. 
Fondets regnskap er en del av kommuneregnskapet. 
 
Tilbakebetalinger av lån/renter fra fiskerifondet skal tilbakeføres fiskerifondet. 
 
§ 9. IKRAFTTREDELSE OG ENDRING AV VEDTEKTENE 
Når vedtektene er vedtatt i kommunestyret i Loppa trår de umiddelbart i kraft. Endringer av vedtektene 
skal vedtas av Loppa kommunestyre. 
 
 
 
 
 
 
 


