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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 12 
Återkrav om 51,10 euro beträffande Ålands fiskförädling 
Ab:s projekt ”Utlokalisering, Hastersboda”.  
ÅLR 2014/520 
129 N3 

Beslöts, med hänvisning till LL (2015:49) om verkställighet av den gemen-
samma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen 7 §, att återkräva ett 
belopp om 51,10 euro av Ålands fiskförädling Ab, enligt bilaga 1, 
N316E11. 
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 Bilaga 1 till N316E11 _14102016 
98   Dokumentnamn Nr Sidnr 
 BESLUT 129 N3 1 (2) 
  
 Datum Dnr 
  14.10.2016 ÅLR 2014/520 
  Europeiska Gemenskapen    
                         Europeiska fiskerifonden (EFF)  
 Ålands fiskförädling Ab 
 Fiskhamnsvägen 10 
 
 22710  FÖGLÖ 
   
Hänvisning 
Revision 
 
Kontaktperson 
Ralf Stolt 
 
Ärende 
ÅTERKRAV 
 
Beslut Beslöts, med hänvisning till LL (2015:49) om verkställighet av den ge-

mensamma fiskeripolitiken inom Europeiska gemenskapen 7 §, att åter-
kräva ett belopp om 51,10 euro av Ålands fiskförädling Ab. 

 
Motivering  Ålands fiskförädling Ab beviljades den 6 maj 2014 ett bidrag på 40 % 

eller högst 115.568,00 euro för projektet ”Utlokalisering, Hastersboda”. 
Stödet beviljades inom ramen för det operativa programmet för fiskeri-
närigen på Åland och medfinansieras genom Europeiska fiskerifonden. I 
samband med en revisionsgranskning av projektet har det framkommit 
att en kostnad i betalningsansökningarna (momsbelopp 121,25 euro på 
kostnader för övernattning 13 nätter, 1.333,80 euro) inte är stödberät-
tigad, samt en kostnad för bankkostnader 6,50 euro. Totalt uppgår den 
icke stödberättigande kostnaden till 127,75 euro vilket föranleder ett 
återkrav på 51,10 euro (40 %). 
 

Återkrav av bidrag Det beviljade stödet jämte ränta kan helt eller delvis återkrävas om: 
- stödmottagaren använt bidragsmedlen på annat sätt än för avsett än-

damål, 
- om stödmottagaren i sin ansökan om stöd eller utbetalning på någon 

väsentlig punkt lämnat felaktiga uppgifter eller hemlighållit uppgifter 
som i väsentlig grad skulle ha inverkat på beviljandet eller på utbetal-
ningen av stödet, 

- stödmottagaren inte iakttagit villkoren i beslutet beträffande det bevil-
jade bidraget, 

- stödmottagaren vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material 
som behövs för övervakningen eller vägrat i tillräcklig utsträckning 
hjälpa till med granskningen,  

- förutsättningarna för beviljande av stödet väsentligt har förändrats, el-
ler 

- stödtagaren inom fem år efter att stödet utbetalats utan vägande skäl 
inställt eller i väsentlig grad inskränkt den verksamhet som ligger till 
grund för stödet. 

  



 2 (2) 
 
 
Om brott vid utverkande av stöd som anges i detta beslut och om miss-
bruk av stödet stadgas i strafflagen (FFS 39/1889). 

 
Lagrum Lagstiftning och principbeslut 
 

 - Landskapslag om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken 
inom Europeiska gemenskapen (ÅFS 40/1995) 

 - Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel 
samt om landskapsgaranti (ÅFS 50/1988) 

 - Landskapet Ålands årliga budget 
- Principer för handläggning och beviljande av stöd som medfinansieras 

av europeiska fiskerifonden av den 15.12.2009, N30/08/1/5 
- Rådets förordning (EG) 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska 

fiskerifonden 
- Kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 

om tillämpningsföreskrifter 
 

Programdokument Operativt program för den Europeiska fiskerifonden (EFF) för perioden 
2007-2013. 

 
Ändringssökande Rättelse av beslut 

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom 21 dagar, räknat från 
beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. I begä-
ran skall Ni ange de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. 
Rättelse skall begäras hos landskapsregeringen innan besvär kan anföras 
hos högsta förvaltningsdomstolen. 
  
 
 
 
Vicelantråd  Camilla Gunell  
 
 
 
 
Finansieringshandläggare Ralf Stolt 
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