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VEDTEKTER FOR LÅNEFOND TIL FISKERIFORMÅL - AURE KOMMUNE-  
 
§1 – Målsetting 
 

a) Fondet skal være et stimuleringstiltak for å hjelp aktive fiskere i Aure kommune. I 
første rekke skal fondets midler nyttes til toppfinansiering av langsiktige 
investeringer. 

b) For tildeling av fondet må søkeren være under 65 år, registrert som selvstendig 
næringsdrivene og ha en inntekt av fiske på minst kr. 50 000,- i de siste 12 
måneder. Ungdom som vil etablere seg i fiskerinæringen og bosette seg i 
kommunen, kan unntas for bestemmelsene om minimumsinntekt siste 12 
måneder. 

c) Fondets kapital består av kommunale bevilgninger, og dersom det er mulig ved 
tilskudd fra stat og/eller fylke. 

 
§2 – Låneberettige tiltak 
 
 

a) Ved investering i fiskefartøy. 
b) Ved kjøp av påkrevd utstyr for fiskefartøy. 
c) Ved nyanskaffelse av motor, navigasjonsutstyr, ekkolodd/GPS, garnhaler/greier 

og annen utstyr som benyttes for å drive rasjonelt fiske og som er investeringer av 
et visst omfang. 

d) Ved større ekstraordinære reparasjoner av motor og/eller utstyr. 
e) Det skal normalt ikke gis lån til investeringer i driftsutstyr for eksempel garnbruk, 

men det kan være aktuelt å gi lån ved nyetableringer eller dersom det er spesielle 
årsaker til investeringene. 

 
§3 – Lånebetingelser 
 

a) En søker kan ikke ha eller være delaktig i mer enn ett lån samtidig i fondet, 
unntatt i særlige spesielle tilfeller. 

b) Ved salg av gjenstander som er finansiert av fondets midler, eller ved overgang til 
annen virksomhet enn fiske, skal lånet innfris uten opphold. Ved forlis forfaller 
lånet i sin helhet så snart forsikringssum blir utbetalt. 

c) Fartøyet som ligger til grunn for lånetilsagnet må holdes kasko- og 
ansvarsforsikret i godkjent forsikringsselskap.  

d) Før lånet utbetales skal det utstedes gjeldsbevis som er underskrevet av lånetaker 
og 2 vitner som er myndige og bosatt i Norge, slik at gjelden kan inndrives uten 
søksmål ved misligholdelse av låneavtalen. Største lånebeløp settes til kr. 
100 000,-. 
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e) Lånet er rentefritt. De er avdragsfri i 1 år, utlånsbeløp under kr. 40 000,- 
tilbakebetales over 4 år, lånebeløp på mer enn kr. 40 000,- tilbakebetales over 5 
år. For misligholdte lån skal det betales samme rente som for risikolån i 
Innovasjon Norge. 

 
§4 – Forvaltning 
 

a) Lånet forvaltes av formannskapet i Aure kommune. Kommunestyret er 
ankeinstans. 

b) Fondets disponible midler skal til enhver tid stå på konto i bank, og opptjente 
renter tillegges fondet. 

c) Utarbeiding av gjeldsbrev, beregning og innkreving av avdrag, utarbeiding av 
tilbakebetalingsplan samt varsling av forfalte terminer tillegges økonomileder i 
kommunen. 

d) Rådmannen har anvisningsmyndighet for lånet.  
e) Fiskeridirektoratet i Møre og Romsdal skal på konsultativ basis kunne uttale seg 

om konkrete søknader dersom kommunen ønsker det. 
f) Fiskarlagene i kommunen skal gis anledning til å uttale seg ved endringer i 

vedtektene som har prinsipiell betydning for forvaltning av lånet. 
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