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144 N3 

Beslöts, med hänvisning till 7 § LL (2015:49) om verkställighet av den 
gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska unionen, att återkräva ett 
belopp om 79.859,12 euro av Fifax Ab, enligt bilaga 1, N320E06. 
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 BESLUT 144 N3 1 (3) 
  
 Datum Dnr 
 24.8.2020 ÅLR 2015/3483 
  Europeiska Unionen 
    Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)  
 Fifax Ab 
 Industrivägen 115 
  
 22270  ECKERÖ  
Hänvisning 
Landbaserad RAS anläggning, Market 2000 
 
Kontaktperson 
Ralf Stolt 
 
Ärende 
STÖD FRÅN EUROPEISKA HAVS- OCH FISKERI-
FONDEN (EHFF) FÖR PERIODEN 2014-2020, OCH 
ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 
 
 
Beslut Beslöts, med hänvisning till 7 § LL (2015:49) om verkställighet av den 

gemensamma fiskeripolitiken inom Europeiska unionen, att återkräva ett 
belopp om 79.859,12 euro av Fifax Ab. 

 
Motivering  I samband med revision av projektet ”Landbaserad RAS anläggning, 

Market 2000” har det uppdagats att stöd felaktigt utbetalts för redovisade 
projektkostnader uppgående till totalt 199.647,80 euro. Dessa har be-
dömts som icke stödberättigande vilket föranleder ett återkrav på 
79.859,12 euro (40 %).  

 
Återkravet kommer att beaktas i kommande utbetalning av stöd så att ett 
belopp motsvarande återkravsbeloppet i detta beslut innehålls från nästa 
stödutbetalning till stödtagaren.  
 

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

ändamål, 
- 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 
beviljade 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, 
eller 

- 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. 
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 Om brott vid utverkande av stöd som anges i detta beslut och om 

missbruk av stödet stadgas i strafflagen (FFS 39/1889). 
 
Lagrum Lagstiftning och principbeslut 
 

 - Landskapslag om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken 
inom Europeiska unionen (ÅFS 49/2015) 

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

 - Landskapet Ålands årliga budget 
 - Ålands landskapsregerings beslut om det åländska genomförandet av 

Finlands operativa program för fiskerinäringen 2014 - 2020 ÅLR 
2015/8752 

 -  Landskapsregeringens beslut om stödberättigade utgifter. ÅLR 
2015/3461 

 - Landskapsregeringens beslut om urvalskriterier för stöd som med-
finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden ÅLR 2015/8798 

- Principer för handläggning och beviljande av stöd som medfinansieras 
av Europeiska havs- och fiskerifonden av den ÅLR 2015/8808 

-   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013  
- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 

15 maj 2014 om Europeiska fiskerifonden samt underliggande EU-
rättsakter som är samlade under adressen  

     http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sv.htm 
 

Programdokument Operativt program för den Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 
för perioden 2014 - 2020. 

 
Ändringssökande ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE  

Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni inom 21 dagar efter det att Ni 
mottagit beslutet, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. 
Rättelse ska begäras hos landskapsregeringen innan besvär kan anföras 
hos högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Av ett rättelseyrkande ska framgå: 
• ändringssökandens namn och hemkommun, 
• det beslut i vilket ändring söks, till vilka delar ändring söks, vilka 

ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas samt 
• den postadress och det telefonnummer till vilka meddelanden i saken 

kan tillställas ändringssökanden. 
 
Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller 
ombud eller om någon annan person har uppgjort rättelseyrkandet, ska 
även denna persons namn och hemkommun uppges. Ändringssökanden, 
den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna rättelseyrkandet. 
 
Vid delgivning per post genom brev anses ett beslut om stöd ha mottagits 
på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att 
delgivningen har skett senare. Vid elektronisk delgivning anses ett beslut 
ha mottagits den tredje dagen efter den dag det elektroniska meddelandet 
som innehåller beslutet finns till mottagarens förfogande, om inte en 
tillförlitlig redogörelse ges om att det elektroniska meddelandet har nått 
mottagaren vid en senare tidpunkt till följd av att datakommunika-
tionsförbindelserna inte har fungerat eller till följd av en annan liknande 
omständighet.  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sv.htm
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Till rättelseyrkandet ska fogas: 
• det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia, 
• intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över 

när besvärstiden har börjat, 
• de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkan-

den, om dessa inte redan tidigare har lämnats till landskapsregeringen 
och 

• fullmakt för eventuellt ombud, om ombudet inte är en advokat eller ett 
offentligt rättsbiträde. 

 
Rättelseyrkande ska lämnas till Ålands landskapsregering på adressen 
Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, eller 
elektroniskt på adressen registrator@regeringen.ax. 
 
 
 
 
Minister  Fredrik Karlström  
 
 
 
 
Finansieringshandläggare Ralf Stolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÖR KÄNNEDOM F1, Bodil Karlsson 
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