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Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks
föreskrifter (1996:157) om investeringsstöd till
företagare med jordbruks-, trädgårds- eller
renskötselföretag;
beslutade den 1 september 1999
Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 24 § förordningen
(1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårdseller renskötselföretag samt efter samråd med länsstyrelsen, att 10 §
verkets föreskrifter (1996:157) om investeringsstöd till företagare med
jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag1 skall ha följande lydelse.
Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den
dag då denna författning träder i kraft.
Grundläggande bestämmelser
1 § Grundläggande bestämmelser om investeringsstöd till företagare med
jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag finns i
1. rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring
av jordbruksstrukturens effektivitet,2 samt
2. förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med
jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag. (SJVFS 1999:28).
Krav på stödmottagaren
2 § Villkoren om arbetsinsats, inkomst och yrkeskunskaper enligt 8 §
förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag, skall vara uppfyllda från och
med tidpunkten för ansökan om stöd.

1 Författningen omtryckt SJVFS 1999:28.
2 EGT nr L 142, 2.6.1997, s. 1 (Celex 397R0950).
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Med inkomst avses den sammanlagda beräknade inkomsten av
näringsverksamhet och tjänst samt sådan kapitalinkomst som utgör ränta
på eget kapital i företaget.
En arbetskraftsenhet motsvarar 1 800 timmar per år.
Referensinkomsten enligt förordning (EG) nr 950/97 fastställs till
226 500 kronor för året 1997. För åren 1998 och 1999 fastställs den till
236 000 kronor. (SJVFS 1999:28).
3 § Med goda yrkeskunskaper, enligt 8 § första stycket 4 förordningen
(1996:1431) om investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårdseller renskötselföretag, avses teoretisk yrkesutbildning samt praktisk
yrkeserfarenhet inom verksamhetsområdet. Den som inte har teoretisk
yrkesutbildning skall ha arbetat yrkesmässigt som företagare eller
arbetsledare inom näringen i minst fyra år under den senaste tioårsperioden.
4 § Om stödmottagaren är makar eller sambor skall villkoren om
arbetsinsats, inkomst och yrkeskunskaper vara uppfyllda av den som till
övervägande del driver företaget. Då stödmottagaren är flera delägare, som
är syskon eller förälder och barn, skall minst hälften av delägarna uppfylla
de nämnda villkoren.
5 § För stöd till investering på arrenderad fastighet krävs att arrendeförhållandet skall kunna bedömas vara bestående i minst fem år räknat från
ansökan om stöd.
Arrende av tillskottsmark, som behövs för att uppfylla arealkrav vid
investeringar i nötkötts- och svinproduktionen, eller som på annat sätt är
av vital betydelse för företaget eller investeringen, skall kunna bedömas
vara bestående i minst fem år räknat från ansökan om stöd.
Åtgärder som kan komma ifråga för stöd
6 § Till stödgrundande miljö- och djurskyddsinvesteringar enligt 4 §
första stycket förordningen (1996:1431) om investeringsstöd till företagare
med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag hänförs följande:
1. investeringar i slutna odlingssystem, inklusive tillhörande ny-, tilloch ombyggnad av växthus för att eliminera växtnäringsförluster vid
trädgårdsföretag,
2. investeringar vid trädgårdsföretag som till stor del avser åtgärder för
skydd av den yttre miljön, samt energibesparing eller övergång till
biobränsle, inklusive tillhörande om- och tillbyggnad av växthus,
3. investeringar i anläggningar för att tillvarata eller minska utsläpp som
härrör från gödsel, urin, pressvatten eller annan produkt och avfall från
företaget som kan utgöra fara för miljön,
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4. annan angelägen miljöinvestering som till betydande del innehåller
kostnadskrävande åtgärder för att påtagligt minska verksamhetens
negativa påverkan på mark, vatten eller luft,
5. varaktiga djurskyddsinvesteringar för att underlätta betesdrift eller
utevistelse för andra djurslag än svin vid företag där förhållandena kräver
extra insatser,
6. investeringar inom äggsektorn vid övergång från traditionellt bursystem till andra av Jordbruksverket godkända system,
7. investeringar inom svinsektorn för övergång till omgångsuppfödning av smågrisar med sektionering av djurutrymmen,
8. investeringar inom svinsektorn för övergång till integrerad produktion,
9. investeringar inom mjölksektorn för övergång till lösdrift, samt
10. investeringar i om- eller tillbyggnad av djurstall där betydande del av
investeringarna avser åtgärder för en påtagligt förbättrad djurmiljö.
7 § Som villkor för stöd till investering i företagets gödselvårdsanläggning
gäller att företaget inhämtar och följer tillsynsmyndighetens anvis ningar
om lagringskapacitet och utförande.
Stöd lämnas inte till investering i gödselvårdsanläggning till den del
den motsvarar minimikravet för den djurhållning som förekom vid företaget
före år 1997. Undantag kan medges för ersättningsinvesteringar för
tidigare godkända anläggningar samt vid övergång från fastgödsellagring
till flytgödsellagring.
8 § Köp av mjölkkvot kan inte anses som en investering i fasta anläggningar och är därför inte stödgrundande för investeringsstöd.
9 § Stöd lämnas inte till investering som är stödberättigad enligt annan
stödordning som medfinansieras av Europeiska gemenskapen (EG).
Ansökan om stöd, förbättringsplan
10 § Ansökan om stöd skall ske på av Jordbruksverket fastställd blankett
och ges in till länsstyrelsen. Ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen
senast den 30 september 1999. Länsstyrelsen får besluta om annan senare
tidpunkt. Till ansökan skall vara fogad en komplett förbättringsplan som
skall upprättas på av Jordbruksverket fastställd blankett, eller annan
handling med samma innehåll och disposition som blanketten. Planen skall
omfatta alla betydande investeringar under förbättringsperioden, såväl
bidragsgrundande som icke bidragsgrundande.
För samverkansföretag skall förbättringsplanen avse samverkansföretaget och de delar av medlemsföretagen som fortsätter att drivas enskilt.
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Förbättringsplanen godkänns genom beslut om bidrag. (SJVFS
1999:92).
11 § En förbättringsplan får genomföras i högst två etapper. För uppdelning krävs att varje etapp omfattar fristående investeringar om minst
200 000 kronor. Stöd till andra etappen får beviljas först sedan den första
etappen har slutförts.
12 § Stöd lämnas inte till åtgärd som utan särskilt medgivande påbörjats
innan frågan om stöd avgjorts.
13 § Åtgärd enligt förbättringsplan eller etapp i förbättringsplan skall vara
genomförd senast två år efter beslut om stöd. Förlängning av denna tid får
endast medges om det finns särskilda skäl. Ändring av plan får medges en
gång och endast om det finns särskilda skäl.
14 § Beslut om stöd skall innehålla villkor att sökanden senast sex
månader efter den tidpunkt då förbättringsplanen skall vara genomförd
inkommer med redovisning, som visar de utgifter som investeringen föranlett, eller begär anstånd med redovisningen. Anstånd får lämnas med
högst tre månader.
Utbetalning av stöd
15 § Slutlig beräkning och utbetalning av stöd skall grundas på redovis ning av de utgifter som investeringen har föranlett. Utbetalning får inte
överstiga beloppet för beslut om stöd.
16 § Bidragsutbetalning sker tre gånger per år från Jordbruksverket, i
februari, maj och oktober månad. För att utbetalning skall kunna ske krävs
att länsstyrelsen, senast den 10 i månaden före utbetalningsmånaden, fått
begäran om utbetalning, intyg om att de bidragsgrundande
investeringarna utförts i enlighet med förbättringsplanen samt en komplett
utgiftsredovisning med verifikationer. Länsstyrelsen får besluta om annan
tidpunkt. För utbetalning av belopp som överstiger 100 000 kronor krävs
besiktningsintyg utfärdat av tjänsteman vid länsstyrelsen eller annan
statlig eller kommunal tjänsteman som länsstyrelsen godkänner.
17 § Bidrag som överstiger 200 000 kronor kan delas upp i delutbetalningar. Antalet delutbetalningar får vara högst fyra och varje delbelopp
skall uppgå till minst 100 000 kronor. Ansökan om delutbetalning skall vara
skriftlig och åtföljas av en tillförlitlig utredning med besiktningsintyg som
visar att investeringarna följer förbättringsplanen och att utgiftsandelen
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för genomförda investeringar överstiger delutbetalningens andel av det
totala bidraget.
18 § Länsstyrelsen skall före bidragsutbetalning kontrollera utgiftsredovisning och verifikationer samt att investeringarna är i enlighet med förbättringsplanen. Länsstyrelsen skall före utbetalning även göra kontrollbesök på minst var femte företag som inte varit föremål för besiktning.
19 § Länsstyrelsen skall till Jordbruksverket, senast den 10 i utbetalningsmånaden, redovisa verifikationsunderlag för bidrag som är godkända
för utbetalning. Länsstyrelsen skall även, då Jordbruksverket begär det,
redovisa de fall där begäran om utbetalning inte lett till godkännade i rätt
tid samt anledningen härtill.
Övrigt
20 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från
bestämmelserna i dessa föreskrifter.
------------------------Denna författning3 träder i kraft den 1 januari 1997.
------------------------Denna författning4 träder i kraft den 26 maj 1997, men skall dock
tillämpas från och med den 1 januari 1997.
------------------------Denna författning5 träder i kraft den 15 april 1999.
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------------------------Denna författning6 träder i kraft den 20 september 1999.

INGBRITT IRHAMMAR

Lars Runemo
(Företagsenheten)
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