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Vejledning om krav om opretholdelse af en investering, når man som
tilsagnshaver har modtaget tilskud til en investering på et fiskefartøj
under den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
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1.Introduktion
Vejledningen omhandler kravet om opretholdelse af en investering, når man som
tilsagnshaver har modtaget tilskud under den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
Vejledningen beskriver hvad man som tilsagnshaver har af rettigheder og pligter, og hvordan
man som tilsagnshaver skal forholde sig, hvis man ikke opretholder den investering man har
fået tilskud til, fx hvis man sælger et fiskefartøj hvortil man har fået tilskud til en investering.
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2.Regler og definitioner
Reglerne om opretholdelse fremgår af forordning nr. 1303/2013, art. 71, samt forordning nr.
508/2014 artikel 25, stk. 1.
En oversigt over de centrale regler fremgår af bilag A til denne vejledning.
Definitioner:
SMV: Små og mellemstore virksomheder (SMV): SMV som defineret i artikel 2, i
Kommissionens henstilling nr. 361/2003/EF af 6. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 124; af
20. maj 2003, side 36 ff.
Tilsagnsbrev: Det brev man som ansøger har modtaget om tildeling af tilsagn om tilskud,
hvoraf vilkår for tilsagn også fremgår.
Tilsagnshaver: Den der har alle rettigheder og forpligtelser efter et tilsagn om tilskud, også
efter tilskuddet er udbetalt.
Operatør: En fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer en virksomhed, som udfører
aktiviteter på ethvert trin i produktions-, forarbejdnings-, afsætnings-, distributions- og
detailkæderne for fiskevarer og akvakulturprodukter, jf. forordning nr. 1380/2013/EU, artikel
4, stk. 1, nr. 30.
Produktiv investering: En investering med henblik på at producere varer og tjenester, fx
en investering vedrørende fangst/produktion af fisk.
Virksomhedsmæssig omstrukturering: Omdannelser af en virksomhed til fx et ApS eller
et nyt Partsrederi med andet CVR nr.

3. Krav om opretholdelse hvis man har modtaget tilskud til en investering
på et fiskefartøj
Hvis man har modtaget tilsagn om tilskud til en investering på et fartøj, er der krav om, at man
skal opretholde investeringen. Hvad det indebærer for tilskudsmodtager er beskrevet i det
følgende.
Tilskud til investeringer på et fiskefartøj gives til den specifikke ansøger og det specifikke
fartøj, der søges om tilskud til. Ansøgeren er tilsagnshaver og har alle rettigheder og
forpligtelser efter tilsagnet.
Vilkåret om hvor længe, tilsagnshaver skal eje den investering, hvortil tilsagnshaver har
modtaget tilskud, fremgår af det tilsagnsbrev man har modtaget.
Manglende overholdelse af forpligtelsen kan medføre krav om tilbagebetaling af tilskud. Hvis
tilsagnshaver sælger investeringen inden udbetalingen, vil der blive givet afslag på udbetaling
af tilskud.
Man kan læse om rettigheder og forpligtelser i det tilsagn der er modtaget, samt i
bekendtgørelse og vejledning til den ansøgningsrunde, der blev søgt om tilskud under. Se link
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Hvis man sælger fartøjet, er man fortsat tilsagnshaver og ansvarlig for opfyldelse af
støttebetingelser - med mindre der er ansøgt om overdragelse af tilsagnet til en ny ejer af
fartøjet, og denne overdragelse er godkendt af Fiskeristyrelsen.
Tilsagnshaver kan indsende en særskilt ansøgning om overdragelse af tilsagn til
Fiskeristyrelsen. Hvordan man gør fremgår i afsnit 4.
Hvis man som tilsagnshaver ikke ønsker at ansøge om overdragelse skal man alligevel oplyse
om de ændringer, som betyder, at man ikke længere lever op til tilsagnsbetingelserne.
Hvordan man gør fremgår i afsnit 5.
3.1 Opretholdelseskrav hvis man har modtaget tilskud til et fiskefartøj
Tilsagnshaver skal fortsat eje den investering, hvortil man har modtaget tilskud, i en periode
efter tilskuddet er udbetalt. Denne periode fremgår nedenfor.
Til ethvert tilsagn om tilskud er der knyttet både rettigheder og pligter. Når projektet er
gennemført, og tilskuddet er udbetalt, er der stadig pligter.
Som tilsagnshaver har man alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.
Forordning nr. 1303/2013, art. 71 bestemmer, at en produktiv1 investering ikke må ophøre
eller flyttes uden for programområdet i 3 eller 5 år fra datoen for slutudbetaling afhængig af
virksomhedens størrelse. Den må heller ikke ændres væsentligt på en måde, som berører dens
art, mål eller gennemførelsesvilkår, som ville føre til underminering af operationens
oprindelige mål. En ikke-SMV må ikke overdrage den produktive investering uden for EU i 10
år efter slutudbetaling.
Det fremgår af det tilsagnsbrev der er modtaget, at man som tilsagnshaver skal beholde de
investeringer, som man har fået tilskud til, i mindst tre år, hvis din virksomhed er en SMVvirksomhed (mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder), og i mindst fem år,
hvis din bedrift ikke er en SMV-virksomhed. Definitionen af disse virksomhedstyper fremgår
af bilag til vejledningen for tilskudsordningen. Perioden regnes fra datoen i brevet med
slutudbetaling.
Det bemærkes, at kravet for ansøgninger i ansøgningsrunder for 2015 og 2016 var 5 år for alle
ansøgninger, men at Fiskeristyrelsen har valgt at lempe kravet til 3 år for alle ansøgninger fra
virksomheder der er SMV-virksomheder.
Forordning nr. 508/2014 artikel 25, stk. 1, bestemmer endvidere, at enhver ejer af et
fiskefartøj, der har modtaget støtte, ikke må overføre fartøjet uden for EU i 5 år efter der er
modtaget udbetaling af tilskud.
Man kan læse om rettigheder og forpligtelser i det tilsagn, der er modtaget, samt i
bekendtgørelse og vejledning til den ansøgningsrunde der blev søgt om tilskud under. Se link

1

Dvs. en investering vedrørende fangst/produktion af fisk.
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3.2 Hvad udgør manglende opretholdelse og hvad er konsekvensen
Manglende overholdelse af forpligtelser kan medføre krav om tilbagebetaling af tilskud eller
afslag på udbetaling af tilskud.
Tilskud til investeringer på et fiskefartøj gives til den specifikke ansøger og det specifikke
fartøj, der søges om tilskud til. Ansøgeren er tilsagnshaver og har alle rettigheder og
forpligtelser efter tilsagnet.
Tilsagnshaver har alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet, herunder opretholdelseskrav,
forpligtelsen til at være antagelig i en periode på 5 år efter at den sidste udbetaling af tilskud er
foretaget, samt pligten til at opbevare dokumenter mv. i 5,5 år efter slutudbetaling.
Hvis man som tilsagnshaver sælger fartøjet med den investering, man har fået tilskud til, i
opretholdelsesperioden (læs herom i afsnit 3 øverst) og man ikke søger om og får godkendt en
overdragelse af tilsagn til en ny ejer (læs herom i afsnit 4), kan Fiskeristyrelsen kræve tilskud
tilbagebetalt i en størrelsesorden, der står i forhold til den periode, hvor betingelsen ikke har
været opfyldt.
Opgørelse af tilbagebetalingskrav hvis fartøjet ikke er solgt ud af EU:
Tilbagebetalingskravet opgøres forholdsmæssigt ud fra den periode hvor kravet ikke er
opfyldt. Konkret sammenholdes antal dage kravet ikke er opfyldt (regnet fra skødedato) med
opretholdelseskravet i antal dage.
Opretholdelseskravet er 3 år for virksomheder, der er SMV-virksomheder, og 5 år for
virksomheder der ikke er SMV-virksomheder.
En ansøgning om overdragelse kan kun godkendes hvis overdragelsen sker inden for
programområdet (Danmark). Ved salg af fartøj ud af Danmark til et land inden for EU,
opgøres tilbagebetalingskravet forholdsmæssigt ud fra den periode hvor kravet ikke er opfyldt.
Konkret sammenholdes antal dage kravet ikke er opfyldt (regnet fra skødedato) med
opretholdelseskravet i antal dage.
Opgørelse af tilbagebetalingskrav hvis fartøjet er solgt ud af EU:
Hvis en ansøger er en SMV-virksomhed og fartøjet sælges ud af EU inden for 5 år regnet fra
dato for slutudbetaling opgøres tilbagebetalingskravet forholdsmæssigt ud fra den periode
hvor kravet ikke er opfyldt. Konkret sammenholdes antal dage kravet ikke er opfyldt (regnet
fra skødedato) med opretholdelseskravet på 5 år i antal dage.
Hvis ansøger er en ikke SMV-virksomhed og fartøjet sælges ud af EU inden for 10 år regnet fra
dato for slutudbetaling vil tilbagebetalingskravet altid svare til 100 pct. af det udbetalte
tilskud.

4. Ansøgning om overdragelse hvis man sælger det fartøj, hvortil der er
modtaget tilskud til investeringer. Og hvordan gør man.
Hvis man som tilsagnshaver fx sælger et fiskefartøj hvorpå der er foretaget en investering med
tilskud kan man søge om en overdragelse af tilsagnet til en ny ejer. Fiskeristyrelsen kan efter
ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til fx en ny ejer af et fiskefartøj.
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Det er ikke tilstrækkeligt at foretage registrering af ejerskifte af fartøjet i fartøjsregistret. En
sådan registrering udgør ikke en anmodning om overdragelse af tilsagn om tilskud til et fartøj,
og Fiskeristyrelsen er ikke forpligtet til af egen drift at reagere på registreringer af ejerskifte af
fartøjer, der har modtaget tilskud til investeringer.
Hvis man som tilsagnshaver ikke ansøger om overdragelse, overtræder man
tilsagnsbetingelsen om opretholdelse, når man sælger fartøjet med investeringen, som har fået
tilskud. Det betyder, at tilsagnshaver skal betale tilskud tilbage, som det er beskrevet ovenfor.
Hvis man som tilsagnshaver ikke ansøger om overdragelse, skal man stadig oplyse om salget
til Fiskeristyrelsen, så længe salget betyder, at man ikke overholder betingelsen om
opretholdelse. Læs om oplysningspligten og hvordan man gør i afsnit 5.
Dette gælder også hvis din virksomhed foretager virksomhedsmæssige omstruktureringer fx
hvis tilsagnshaver omdanner sin virksomhed til et ApS eller et nyt Partsrederi med andet CVR
nr.
Det er en forudsætning for overdragelse, at den nye ansøger selvstændigt ville kunne opnå
tilsagn efter den pågældende bekendtgørelse. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle
rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.
Den oprindelige tilsagnshaver skal sende et udfyldt overdragelsesskema, og en begrundet
ansøgning om tilladelse til at overdrage tilsagnet til en anden. Skemaet skal sendes til
Fiskeristyrelsen. Skemaet til ansøgning om overdragelse af projekt findes på Fiskeristyrelsens
hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk i Tilskudsguide under Investeringer på fiskefartøjer.
Den nye ejer, hvortil tilsagnet søges overdraget, skal samtidig med sin underskrift erklære, at
vedkommende ønsker at overtage alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.
Hvis Fiskeristyrelsen f.eks. et år efter slutudbetaling efter ansøgning herom godkender, at et
tilsagn i forbindelse med salg af et fiskefartøj overdrages til en anden fisker i Danmark, er det
derefter den nye tilsagnshaver, der har opretholdelsespligten (samt de øvrige forpligtelser i
bekendtgørelsen) i den resterende periode.
Din ansøgning om overdragelse af tilsagn skal sendes hurtigst muligt og skal være modtaget i
Fiskeristyrelsen straks efter, den nye fartøjsejer (den kommende tilsagnshaver) har
underskrevet overdragelsesskemaet. Ansøgningen skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest
30 dage efter at et fiskefartøj har skiftet ejer.
Hvis man som tilsagnshaver sælger fartøjet inden for Danmark, men først efterfølgende
ansøger om overdragelse, som Fiskeristyrelsen kan godkende, beregnes et forholdsmæssigt
tilbagebetalingskrav, svarende til den tid, hvor der ikke har været sammenfald mellem
tilsagnshaver og ejer af den støttede investering. Konkret opgøres antal dage fra salg (regnet
fra skødedato) til dato for ansøgning om overdragelse er modtaget i Fiskeristyrelsen. Der
rejses ikke tilbagebetalingskrav, hvis ansøgningen indsendes til Fiskeristyrelsen inden for 30
dage regnet fra skødedato.
Bemærk dog, at ovenstående praksis ikke finder anvendelse, såfremt manglende opretholdelse
konstateres af Fiskeristyrelsen – fx via fysisk kontrol – og anmodning om overdragelse først
indsendes efter, at styrelsen har konstateret manglende opretholdelse. I sådanne tilfælde vil
det fulde tilbagebetalingskrav efter retningslinjerne i afsnit 3.2 blive pålagt.
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Sådan gør man:
Man finder skema til ansøgning om overdragelse af projekt på Fiskeristyrelsens hjemmeside
www.fiskeristyrelsen.dk i Tilskudsguide under Investeringer på fiskefartøjer.
Når skemaet er udfyldt og begge parter har skrevet under sendes ansøgningen til
Fiskeristyrelsen.
Ansøgningen sendes ved brug af sikker digital post f.eks. via. e-Boks, tunnelløsning, virk.dk
eller sikker mail. ”Fiskeristyrelsen tilskud” skal vælges som modtager. Se vejledning i, hvordan
man indsender sin ansøgning med e-boks på Fiskeristyrelsens hjemmeside:
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10272/vejledning-til-at-sende-via-e-boks-tilfiskeristyrelsen.pdf

5. Pligt til at oplyse om ændringer
Lov om hav- og fiskerifonden2 § 8, stk. 2, bestemmer, at støttemodtageren i hele perioden,
hvor betingelserne for støtte skal være opfyldt, skal underrette rette minister, ”hvis
betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt”.
Det betyder bl.a., at man som tilsagnshaver skal oplyse Fiskeristyrelsen om det, hvis man
sælger et fartøj, hvortil der er modtaget investeringsstøtte. Hvis tilsagnshaver foretager
ejerskifte eller andre virksomhedsmæssige omstruktureringer i et projekts
opretholdelsesperiode skal man også oplyse dette til Fiskeristyrelsen.
Man skal som tilsagnshaver også oplyse Fiskeristyrelsen om et salg af fartøj med den støttede
investering, hvis man allerede tidligere har solgt fartøjet, men ikke før har oplyst om det. Hvis
man som tilsagnshaver allerede har ansøgt om overdragelse af tilsagn har man oplyst
Fiskeristyrelsen om salget.
Tilsidesættelse af oplysningspligten kan medføre bortfald af tilsagn.
Det, at man som tilsagnshaver anmelder et salg af fartøj til Fiskeristyrelsens fartøjsregister,
betyder ikke, at man dermed automatisk har ansøgt om overdragelse af et evt. tilsagn.
Overdragelse af et tilsagn forudsætter således en ansøgning herom underskrevet af både den
nuværende og den nye tilsagnshaver, samt Fiskeristyrelsens godkendelse. Læs om hvordan
man ansøger om overdragelse i afsnit 4.
Sådan gør man:
Når man skal oplyse om ændringer skal man sende oplysningerne ved brug af sikker digital
post f.eks. via. e-Boks, tunnelløsning, virk.dk eller sikker mail. ”Fiskeristyrelsen tilskud” skal
vælges som modtager.
Heri oplyser man hvad ændringen består i, fx at fartøjet er solgt eller at virksomheden har
skiftet ejer.

2

LBK nr. 19 af 04/01/2017 om hav- og fiskerifonden.
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Se vejledning i, hvordan man indsender via e-boks på Fiskeristyrelsens hjemmeside:
https://fiskeristyrelsen.dk/media/10272/vejledning-til-at-sende-via-e-boks-tilfiskeristyrelsen.pdf

6. Hvis de investeringer, der er modtaget tilskud til, går i stykker
Et projekt må ikke ændres væsentligt eller ophøre i opretholdelsesperioden.
Hvis de investeringer man som tilsagnshaver har fået tilskud til går i stykker inden for
opretholdelsesperioden, skal det repareres for egen regning. Er det ikke muligt at reparere det
pågældende udstyr, skal man erstatte det for egen regning for at undgå et tilbagebetalingskrav.
Tilsagnshaver skal opbevare faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte
teknologi i fem et halvt år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud. Tilsagnshaver skal
endvidere opbevare faktura og dokumentation for betaling af reparation af den defekte
teknologi i fem et halvt år, regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

7. Salg og anden overdragelse af fiskefartøj
En operatør skal være antagelig for at kunne ansøge om tilskud, og for at kunne opretholde
tilskud under den Europæiske Hav- og Fiskerifond, jf. forordningens artikel 10. Dette gælder
for eksempel under tilskudsordningen investeringer på fiskefartøjer. Man kan læse mere om
reglerne i vejledningen til tilskudsordningen. Se link
Ansøgeren skal være antagelig på ansøgningstidspunktet, og fortsat i hele projektperioden og i
en periode på 5 år efter at slutudbetaling af tilskud er foretaget.
Hvis et fiskefartøj sælges eller ejerskabet på anden måde overdrages, overføres en eventuel
uantagelighedsperiode, der er fastsat for den overdragende operatør som følge af alvorlige
overtrædelser begået før ejerskiftet, ikke til den nye operatør.
Det bemærkes dog, at selvom en eventuel uantagelighedsperiode ikke overføres ved salg eller
overdragelse, følger fartøjets gældende point for alvorlige overtrædelser med fartøjet,
herunder også til en ny licensindehaver.

8. Yderligere information
Yderligere information findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.
Ved spørgsmål er man også velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på telefonnummer 72 18
56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.
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Bilag A – Overblik over de centrale regler
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december
2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,
Den
Europæiske
Socialfond,
Samhørighedsfonden,
Den
Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.
1083/2006:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=celex%3A32013R1303
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr.
2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=da
Lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav- og Fiskerifonden:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/19
Bekendtgørelse nr. 873 af 27. juni 2017 om tilskud til investeringer i akvakultur,
investeringer vedrørende fiskefartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer
og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192186
De nævnte EU-regler findes også på EUR-Lex, http://www.eur-lex.europa.eu, og de danske
regler på Retsinformation, www.retsinformation.dk.
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