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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 1996:46) om stöd till investeringar
som avser förädling eller saluföring av produkter från
jordbruket;
beslutade den 29 april 1999
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 12 och 18 §§ förordningen (1995:1271) om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför
produkter från jordbruket och skogsbruket, ifråga om verkets föreskrifter
(SJVFS 1996:46) om investeringsstöd till investeringar som avser
förädling eller saluföring av produkter från jordbruket1
dels att 1, 4, 5 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 9 och
10 §§, av följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § 2 Grundläggande bestämmelser om investeringsstöd till den som förädlar eller saluför jordbruksprodukter finns i
1. rådets förordning (EG) nr 951/97 av den 20 maj 1997 om förbättring
av villkoren för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter,3
2. kommissionens beslut 94/173/EG av den 22 mars 1994 om de urvalskriterier som skall fastställas för investeringar avsedda att förbättra
villkoren för förädling och saluföring av jordbruks- och skogsbruksprodukter och om upphävande av beslut 90/342/EEG, 4
3. kommissionens beslut 97/331/EG av den 23 april 1997 om ändring av
besluten om godkännande av ramar för gemenskapsstöd, samlade
1 Senaste lydelse av författningens rubrik SJVFS 1998:13.
2 Senaste lydelse SJVFS 1998:13.
3 EGT nr L 142,2.6.1997, s. 22 (Celex 397R0951).
4 EGT nr L 79, 23.3.1994, s. 29 (Celex 394D0173).
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programplaneringsdokument och gemenskapsinitiativ gällande i Sverige,5
4. kommissionens beslut 96/229/EG av den 11 mars 1996 om godkännande av enhetsprogrammeringsdokumentet för gemenskapens
strukturåtgärder för förbättring av villkoren för bearbetning och saluföring
av jordbruks- och skogsbruksprodukter i Sverige (med undantag för mål 6områdena), med avseende på mål 5a för perioden 1995 till 1999,6
5. lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om miljö- och strukturstöd,
och
6. förordningen (1995:1271) om investeringsstöd till den som förädlar
eller saluför produkter från jordbruket eller skogsbruket. (SJVFS 1999:42).
Förfarande m.m.
2 § Ansökan om stöd skall ske på blankett E10.1. och ges in till Statens
jordbruksverk, 551 82 Jönköping under tiden 1 januari - 30 april det
kalenderår under vilket investeringen skall påbörjas.
Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
första stycket. (SJVFS 1998:13).
3 § Beslut om stöd fattas en gång om året.
4 § Ansökan om utbetalning av stöd skall ske på blankett 10.2. och ges in
till Jordbruksverket. Till ansökan skall bifogas verifikationer och en specifikation av investeringsuppgifter samt handlingar som visar att villkoren
för stödet är uppfyllda. För att stöd skall kunna betalas ut för de projekt
som pågår under år 2001 måste stödmottagaren lämna in ansökan om
utbetalning av stödet senast den 31 augusti 2001. Om det finns särskilda
skäl kan Jordbruksverket medge undantag från denna bestämmelse.
(SJVFS 1999:42).
5 § 7 Stöd 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 eller, vid stödbelopp understigande 25 000 kr, hela det beslutade stödbeloppet lämnas när projektet
har genomförts i sin helhet och Jordbruksverket har genomfört kontroll av
investeringsprojektet. (SJVFS 1999:42).
6 § har upphävts genom (SJVFS 1998:13).

5 EGT nr L 146, 5.6.1997, s. 29 (Celex 397D0331).
6 EGT nr L 76, 26.3.1996, s. 39 (Celex 396D0229).
7 Senaste lydelse SJVFS 1998:13.
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7 § 8 För utgifter som Jordbruksverket ådrar sig i samband med sådan
tillsyn som avses i 12 § förordningen (1995:1271) om stöd till investeringar
som avser förädling eller saluföring av produkter från jordbruket eller
skogsbruket, och som är av extraordinär natur skall stödmottagaren betala
en avgift, efter det att särskilt beslut om detta har fattats av Jordbruksverket. (SJVFS 1999:42).
8 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att avgift
enligt 7 § skall sättas ned eller efterskänkas. (SJVFS 1998:73).
9 § Stöd lämnas inte för eget arbete. (SJVFS 1999:42).
10 § Jordbruksverket beviljar inte stöd till investeringar där investeringskostnaden understiger 5 000 kr. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från denna bestämmelse. (SJVFS 1999:42).
------------------------Denna författning9 träder i kraft den 15 april 1996. Stöd lämnas dock för
tid från och med den 1 januari 1995.
------------------------1. Denna författning10 träder i kraft den 20 februari 1998.
2. I fråga om investeringsstöd som har beviljats före ikraftträdandet
gäller 6 § i sin äldre lydelse.
------------------------Denna författning11 träder i kraft den 1 augusti 1998.
-------------------------

8 Senaste lydelse SJVFS 1998:73.
9 SJVFS 1996:46.
10 SJVFS 1998:13.
11 SJVFS 1998:73.
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Denna författning12 träder i kraft den 12 maj 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Örjan Zetterqvist
(Företagsenheten)

12 SJVFS 1999:42.
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