REGELVERK
FOR
FISKERIFONDET

Vedtatt i kommunestyret 16.03.2017

Regelverk fiskerifond
§1 Fondets grunnlag og formål
Fondet skal bidra til styrking og utvikling av fiskeflåten i Loppa kommune samt bidra til økt
rekruttering for fiskeryrket. Fondet er utelukkende et lånefond og tilsagn kan bare gis
personer/bedrifter som er bosatt/registrert i Loppa kommune.

§2 Kapital
Fondets størrelse fastsettes årlig av kommunestyret
§3 Anvendelse
Fondets midler kan nyttes til:
Lån ved kjøp av fiskefartøy over 9,0 meter
Lån til kjøp av kvoter/Konsesjoner
Fondets midler skal nyttes til utlån, og fortrinnsvis som toppfinansiering
9,0 - 11,0m: Lån inntil kr 300.000,11,0 - 15,0m: Lån inntil kr 600.000,Over 15,0m: Lån inntil kr. 1.000.000,Kvoter/konsesjoner: Lån inntil kr. 1.000.000,§4 Krav til søker
⁃
Søker skal være skattepliktig til Loppa kommune og bedrifter skal være
registrert i Loppa kommune i hele låneperioden
⁃
Fisker skal være registrert på blad B
§5 Sikkerhet
Loppa kommune tar pantesikkerhet i låneobjektet. Pantobligasjon skal være tinglyst hos
Norsk Skipsregister før en låneutbetaling foretaes og ingen utbetaling før den øvrige
finansieringen er i orden. Loppa kommune fraviker prioritet til hovedlånegiver i prosjektet.
§6 Tilbakebetaling og renter
Lånet forfaller i sin helhet om lånetaker og/eller låneobjekt flyttes ut av Loppa kommune, Ved
avviklingssalg forfaller lånet i sin helhet. Lånet kan dog etter søknad overdras til ny eier
dersom han fyller vilkårene i dette regelverket.
Rentesatsen skal tilsvare husbankens til en hver tid flytende rente + 1%.
Lånets avdrag settes til 2. halvårlige - like store - avdrag.
Det kan søkes om utsettelse for betaling av avdrag og/eller renter med inntil 3-tre-år mot at
avdragstiden blir forlenget tilsvarende og påløpte renter tillegges lånet.
§7 Søknad
Søknader til fiskerifondet for stønadslån til kjøp av fiskefartøy og til kjøp av kvoterettigheter
sendes administrasjonen som saksbehandler søknadene fortløpende. Søknadsskjema kan man
finne på Loppa kommunes hjemmeside eller kontakte kommunens servicesenter.
Det delegerte politiske organ fatter vedtak basert på administrasjonens saksbehandling.
Det valgte organ prioriterer innenfor de økonomiske rammer tilrettelagt for fiskerifondet.

