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Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

Utkom från trycket
den 4 januari 2001

utfärdad den 21 december 2000.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen
dels att 4 kap. skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 3 §, 5 kap. 7 § samt 6 kap. 3 och 6 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas ett nytt kapitel, 4 kap., och tre nya paragrafer, 6
kap. 3 a–3 c §§, av följande lydelse.

Kap. 3
3 § Fiskeriverket får till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela föreskrifter om
1. godkännande av en producentorganisation och om återkallelse av ett
sådant godkännande,
2. stöd till godkända producentorganisationer för produkter som de återtar från marknaden, förädlar eller lagrar, och
3. import och export av fisk och fiskprodukter.

Kap. 4 Strukturåtgärder m.m. för fiskerinäringen
Allmänt om statligt stöd
1 § Statligt stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt detta kapitel
till
1. investeringar i fiskeföretag, fiskodlingsföretag, fiskberedningsföretag
och utrustning i fiskehamnar,
2. åtgärder för anpassning av fiskeansträngningen,
3. åtgärder för skydd och utveckling av vattenlevande (akvatiska) resurser,
4. kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket,
5. åtgärder för att finna och främja avsättningsmöjligheter för fisk- och
vattenbruksprodukter,
6. åtgärder som genomförs gemensamt inom branschen,
7. socioekonomiska åtgärder,
8. nyskapande åtgärder och pilotprojekt,
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9. tillfälligt upphörande av verksamhet samt annan ekonomisk ersättning,
10. andra åtgärder för fiskerinäringen som medfinansieras av Europeiska
gemenskapen, och
11. isbrytarhjälp.
Beslut om stöd enligt detta kapitel skall vara förenliga med de programdokument och gemenskapsregler som ligger till grund för EG:s medfinansiering.
Stöd som avses i första stycket och som regleras i EG:s förordningar, lämnas högst i enlighet med de stödnivåer som följer av dessa förordningar.
2 § Stöd till fiskeföretag lämnas endast till den som har yrkesfiskelicens
och, om det är en förutsättning för den avsedda verksamheten, fartygstillstånd.
Stöd till investeringar i fiskodlingsföretag som får anslutas till hälsokontroll enligt lagen (1985:342) om kontroll av husdjur m.m. lämnas endast till
den som är ansluten till sådan kontroll.
3 § Frågor om stöd till fiskodlingsföretag, fiskberedningsföretag, insjöfiske, utrustning i fiskehamnar som omfattas av strukturfondsmål 1 och till
kollektiva åtgärder som gäller småskaligt kust- och insjöfiske prövas av
länsstyrelsen, med undantag för frågor om lånegarantier eller frågor som avser uppsägning och återkrav av lån.
Frågor om lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret eller den myndighet
som kontoret bestämmer. För lånegarantier gäller även vad som föreskrivs
om kreditgarantier i garantiförordningen (1997:1006).
Frågor om stöd som avses i 16 § prövas av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa.
Frågor om annat stöd än som avses i första–tredje styckena prövas av Fiskeriverket. En ansökan om sådant stöd görs hos länsstyrelsen som med eget
yttrande överlämnar ansökan till verket. En ansökan enligt 17 § eller en ansökan om stöd till verksamhet som utförs på Fiskeriverkets uppdrag görs
dock direkt hos verket.
Beslut eller underrättelse om beslut om stöd som till någon del finansieras
med gemenskapsmedel som betalas ut av annan än den som beviljar stödet
skall innehålla en upplysning om innehållet i 5 § andra och tredje stycket.
4 § Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet i fråga om stöd utanför mål 1
enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna.1
5 § Stödmedel från Fonden för fiskets utveckling betalas ut av Fiskeriverket.
Innan stöd betalas ut skall Fiskeriverket kontrollera att utbetalningen är
förenlig med gemenskapsreglerna.
Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna skall Fiskeriverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka
stödärendet till den myndighet som har beviljat stödet eller, i fråga om stöd
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som beviljas av arbetslöshetskassan, till denna. Fiskeriverkets beslut innebär
att beslutet att bevilja stöd förfaller.
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6 § När det gäller prövning, utbetalning, tillsyn och kontroll av stöd från
Fonden för fiskets utveckling inom EG:s strukturfonder i mål 1 finns bestämmelser i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder.
Övervakningskommitté
7 § För program utanför mål 1 enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999
skall det finnas en övervakningskommitté som utses av regeringen. Beslut
av övervakningskommittén skall fattas i enighet eller med kvalificerad majoritet i enlighet med vad kommittén närmare fastställt i sin arbetsordning.
Investeringar i fiskeföretag, fiskodlingsföretag, fiskberedningsföretag och
utrustning i fiskehamnar
8 § Stöd får lämnas till
1. fiskeföretag för investeringar som avser förvärv och modernisering av
fiskefartyg och deras utrustning,
2. fiskodlingsföretag för investeringar i byggnader, anläggningar och utrustning,
3. fiskberedningsföretag för investeringar i byggnader, anläggningar och
utrustning och för produktutveckling, samt
4. ägare och användare av fiskehamnar för utrustning som förbättrar mottagnings- och servicemöjligheter i hamnarna och hos förstahandsmottagare.
Stöd till förvärv av begagnade fiskefartyg enligt första stycket 1 får endast
lämnas enligt nationell stödordning, med undantag för fall som avses i 14 §.
Anpassning av fiskeansträngningen
9 § Stöd får lämnas till ägare av fiskefartyg med gällande fartygstillstånd
när fartyget skrotas eller när det säljs till tredje land eller till annat ändamål
än fiske.
Åtgärder för skydd och utveckling av vattenlevande (akvatiska)
resurser
10 § Stöd får lämnas för åtgärder vars syfte är att skydda och utveckla de
vattenlevande (akvatiska) resurserna och för vetenskaplig övervakning av
åtgärderna.
Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket
11 § Stöd får lämnas för kollektiva åtgärder vars syfte är att utveckla det
småskaliga kust- och insjöfisket.
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Åtgärder för att finna och främja avsättningsmöjligheter för fisk- och
vattenbruksprodukter
12 § Stöd får lämnas för åtgärder som är avsedda att främja verksamhet i
syfte att finna och främja avsättningsmöjligheter för fisk- och vattenbruksprodukter.
Åtgärder som genomförs gemensamt inom branschen
13 § Stöd får lämnas för bildande av producentorganisationer och för åtgärder av kollektivt intresse som genomförs gemensamt inom branschen.
Socioekonomiska åtgärder
14 § Stöd får lämnas för åtgärder som åstadkommer en nyrekrytering inom
sektorn genom att yngre fiskare får möjlighet att köpa begagnade fiskefartyg.
Nyskapande åtgärder och pilotprojekt
15 § Stöd får lämnas för nyskapande åtgärder och pilotprojekt som främjar
en rationell och hållbar utveckling av fiskerinäringen och vars resultat är tillgängliga för alla.
Tillfälligt upphörande av verksamhet samt annan ekonomisk ersättning
16 § Stöd får under en begränsad period lämnas till företag som har fått inkomstbortfall till följd av
1. beslut om tillfälligt avbrott i fisket på grund av att oförutsebara händelser av främst biologisk natur inträffat, att ett fiskeavtal upphört att gälla eller
att en plan för återhämtning av en fiskeresurs genomförs, eller
2. beslut om tekniska restriktioner för vissa fiskeredskap eller fiskemetoder.
Isbrytarhjälp
17 § Stöd lämnas för isbrytning för fiskets och fiskarbefolkningens behov
enligt föreskrifter som meddelas av Fiskeriverket.
Övrigt
18 § Stöd lämnas i form av avskrivningslån, bidrag eller lånegaranti.
Ett avskrivningslån skall skrivas av i högst tio år efter det att lånet helt har
betalats ut. Avskrivningstiden får dock inte överstiga investeringens beräknade ekonomiska livslängd.
19 § I samband med att en lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan
upprättas. Amorteringstiden för lånet får inte överstiga investeringens beräknade ekonomiska livslängd.
Amorteringen skall börja senast två år efter den första lyftningsdagen.
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20 § Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om
stöd till strukturåtgärder enligt detta kapitel. Föreskrifter om lånegarantier
får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret.
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Kap. 5
7 §2 Fiskeriverket får efter samråd med Kustbevakningen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella föreskrifter på området.
Fiskeriverket meddelar efter samråd med Kustbevakningen sådana föreskrifter om inspektion och kontroll som är grundade på internationella överenskommelser och rekommendationer.
Fiskeriverket får föreskriva att länsstyrelsen skall kontrollera att förutsättningarna för utbetalning av stöd är uppfyllda.

Kap. 6
Uppsägning och återkrav av stöd m.m.
3 § Ett beslut om stöd enligt denna förordning får upphävas och stöd som
lämnats ut får återkrävas inom tio år från det att stödet betalades ut, om stödet beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift från stödmottagaren, om denne bryter mot villkoren för stödet eller om något annat inträffar
som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte bör få ha det kvar.
Om det finns anledning att häva ett stödbeslut får beslutas att fortsatt stöd
inte skall lämnas.
3 a § Om företaget eller stödobjektet övergår till en ny ägare innan avskrivningstiden har löpt ut får lånet sägas upp till betalning. Om lånet inte
sägs upp får det övertas av den nya ägaren på samma villkor som gällt för
den tidigare låntagaren.
3 b § I fråga om lånegarantier bevakas statens rätt av Riksgäldskontoret eller den myndighet som kontoret bestämmer.
Fiskeriverket bevakar statens rätt i fråga om annat stöd enligt detta kapitel
än lånegarantier. För sådant annat stöd gäller i övrigt förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet, med undantag för 10 och 17 §§.
Vid tillämpning av 19 § samma förordning har Fiskeriverket rätt att efterskänka statens rätt även i fråga om kapitalbelopp som överstiger 1 000 000
kr men som inte överstiger 3 000 000 kr.
3 c § Frågor om uppsägning och återkrav, med undantag för lånegarantier,
prövas av Fiskeriverket. Frågor om uppsägning av lånegarantier prövas av
Riksgäldskontoret. Frågor enligt 6 kap. 3 a § andra meningen prövas av
länsstyrelsen för de ansvarsområden som följer av 4 kap. 3 § första stycket.
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6 §3 Beslut av länsstyrelsen eller av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa
om stöd enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket.
Beslut om stöd enligt 4 kap. 17 § får inte överklagas.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet, dock
inte i fråga om uppsägning och återkrav enligt 6 kap. 3 a–3 c §§.
På regeringens vägnar
MARGARETA WINBERG
Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

6

3

Senaste lydelse 1998:1197.
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

