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SJVFS 2000:138
Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd till
investeringar som avser förbättrad bearbetning och
saluföring av jordbruksprodukter;
beslutade den 30 augusti 2000
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap. 22 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder och
23 § förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder samt
efter samråd med länsstyrelsen och förvaltningsmyndigheten för mål 1,
följande.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför jordbruksprodukter finns i
1. rådets förordning (EG) nr 1257/19991 av den 17 maj 1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa
förordningar,
2. kommissionens förordning (EG) nr 1750/19992 av den 23 juli 1999 om
tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) 1257/1999 om stöd från
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden,
3. förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder,
4. kommissionens beslut av den 24 maj 2000 om godkännande av ett
samlat programdokument för gemenskapens strukturåtgärder i regionen
Norra Norrland, d v s Norrbottens och Västerbottens län, som omfattas av
mål 1 i Sverige,
5. kommissionens beslut av den 24 maj 2000 om godkännande av ett
samlat programdokument för gemenskapens strukturåtgärder i regionen
Södra Skogslänen, d v s Jämtlands och Västernorrlands län, kommunen
1 EGT L 160, 26.6.1999, s. 80 (Celex31999R1257).
2 EGT L 214, 13.8.1999, s. 31 (Celex31999R1750).
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Torsby i Värmlands län, kommunen Ljusdal i Gävleborgs län, kommunerna
Malung, Orsa, Vansbro och Älvdalen och samhällena Venjan och Våmhus
i Dalarnas län som omfattas av mål 1 i Sverige,
6. förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, och
7. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd
till utveckling av landsbygden.
Ansökan om stöd
2 § En ansökan om stöd skall göras på blankett E10.11 och ges in till
Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping under tiden 1 januari - 30 april det
kalenderår under vilket investeringen påbörjas. En ansökan om stöd avseende projekt som genomförs i målområde 1 skall ges in till länsstyr-elsen
i det län investeringen genomförs. Om investeringen påbörjas under 2000
skall ansökan ges in till Jordbruksverket under tiden 1 maj - 30 september.
För målområde 1 gäller att ansökan för en investering som påbörjas under
2000 kan lämnas in t.o.m. den 31 december 2000.
Till ansökan skall fogas ytterligare dokumentation och utredning efter
begäran av Jordbruksverket.
3 § En ansökan för juridisk person skall vara undertecknad av behörig
firmatecknare. Sökanden skall efter anmodan styrka sin behörighet.
4 § En investering får inte påbörjas förrän ansökan kommit in till Jordbruksverket eller, om investeringen genomförs i målområde 1, till länsstyrelsen. Denna bestämmelse gäller inte under år 2000.
5 § Beslut om stöd fattas en gång om året.
6 § De totala stödberättigande kostnaderna utifrån vilka stödet beräknas
skall fastställas enligt följande. Samtliga stödberättigande kostnader som
åberopas i de ansökningar som lämnas in av en stödsökande rörande en
driftsplats och under en ansökningsomgång läggs samman. Utifrån detta
totalbelopp beräknas sedan stödet.
Med driftsplats förstås den anläggning vid vilken investeringarna
kommer att genomföras.
Utbetalning av stöd
7 § En utbetalning av stöd kan ske genom delutbetalning och slututbetalning. Stöd som uppgår till minst 25 000 kr kan utbetalas i högst tre delposter. Den första delposten kan lämnas när minst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna är betalda av stödmottagaren. Den sista delposten
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lämnas när projektet har genomförts i sin helhet. Någon utbetalning av
stöd medges inte innan Jordbruksverket har kontrollerat och godkänt
projektet. Vad avser investeringar som har genomförts i målområde 1 är det
länsstyrelsen i det län investeringen har genomförts som utför kontrollen.
Jordbruksverket skall godkänna de investeringsprojekt som genomförs
i målområde 1 innan en utbetalning av stöd kan göras.
8 § En ansökan om del- eller slututbetalning av stöd skall ske på blankett
E10.16 och ges in till Jordbruksverket. Till ansökan skall bifogas det underlag som krävs för att visa att investeringen är genomförd i enlighet med
vad som anges i beslutet om stöd samt att investeringen är betald. För
investeringar genomförda i målområde 1 gäller att ansökan om utbe-talning
om stöd skall lämnas in till länsstyrelsen i berört län.
9 § En ansökan om slututbetalning av stöd skall, om annat ej angivits i
beslutet, ske senast tre månader efter det datum som den stödsökande
angivit som sista datum för färdigställande av projektet i blankett E10.11
eller, om beslutet fattats senare än det i ansökan angivna datumet för färdigställandet av projektet, senast tre månader efter det att Jordbruksverket
har fattat beslut om stöd.
Jordbruksverket kan efter begäran av den stödsökande besluta om ett
annat datum för färdigställandet av projektet.
Om investeringen har genomförts i målområde 1 skall ansökan om
slututbetalning ske antingen tre månader efter det datum som den stödsökande angivit som sista datum för färdigställande av projektet i ansökningsblanketten eller, om detta beslut har fattats senare än det i ansökan
angivna datumet för färdigställandet av projektet, tre månader efter
länsstyrelsens beslut om stöd. I målområde 1 fattar länsstyrelsen beslut
om annat datum för färdigställande av projektet.
10 § I stödmottagarens bokföring skall projekt för vilket stöd till förbättrad
bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter utgår redovisas separat.
Övrigt
11 § För utgifter som Jordbruksverket ådrar sig i samband med sådan
tillsyn som avses i 1 kap. 13 § förordningen (2000:577) om stöd för miljöoch landsbygdsutvecklingsåtgärder, och som är av extraordinär natur,
skall stödmottagaren betala en avgift efter det att särskilt beslut om detta
har fattats av Jordbruksverket.
Om investeringen har genomförts i målområde 1 skall istället länsstyrelsens kostnader för utförd kontroll ersättas. I målområde 1 fattar
länsstyrelsen beslut om huruvida avgift skall utkrävas.

3

SJVFS 2000:138
12 § Stöd lämnas inte för eget arbete.
13 § De minimikrav för miljö, hygien och djurskydd som avses i 1 kap. 4 §
andra stycket förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder, och som sökanden skall uppfylla för att beviljas stöd,
framgår av följande författningar.
1. 9 kap. miljöbalken (1998:808) eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av balken,
2. de delar av 12 kap. miljöbalken (1998:808) eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken och som avser
a) begränsning av antalet djur i ett jordbruk,
b) försiktighetsmått för gödselhanteringen, inklusive krav på
lagringskapacitet, samt
c) krav på andel höst- eller vinterbevuxen mark,
3. livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen, och
4. djurskyddslagen (1988:534) eller föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.
Med en överträdelse av minimikraven enligt 1 kap. 5 § förordningen
avses att sökanden har meddelats ett föreläggande eller ett föreläggande
förenat med vite av en tillsynsmyndighet.
14 § För stöd till investeringar som medför utökning av produktionen
gäller följande villkor för nedan angivna produktionssektorer. Villkoren
gäller inte om investeringen rör nya produkter och/eller nya marknader.
1. Vad avser sektorn för mjölk och mjölkprodukter kan stöd beviljas till
utökad bearbetningskapacitet i denna sektor så länge den nationella kvoten i primärproduktionen inte överskrids.
2. Vad avser undersektorn för griskött kan stöd inte beviljas till investeringar som innebär ökad slakt- och/eller bearbetningskapacitet såvida
investeringen inte i sin helhet berör ekologiskt producerat kött.
3. Vad avser undersektorn för får- och lammkött kan Jordbruksverket
bevilja stöd till utökad slakt- och bearbetningskapacitet så länge den nationella kvoten i primärproduktionen inte överskrids.
4. Vad avser sektorerna för oljeväxter och spannmål beviljas inte stöd
till ökad bearbetningskapacitet.
15 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i denna författning. Har investeringen genomförts i målområde 1 får länsstyrelsen medge undantag inom sitt ansvarsområde.
-------------------------
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 13 september 2000.
2. Genom författningen upphävs
a. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:46) om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför jordbruksprodukter, och
b. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:70) om ansökan om stöd till förbättrad bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter.
3. Den upphävda författningen som anges i punkten 2 a i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna gäller fortfarande för stöd som beviljats enligt förordningen (1995:1271) om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför produkter från jordbruket eller skogsbruket.

INGBRITT IRHAMMAR

Örjan Zetterqvist
(Företagsenheten)
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