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 BESLUT 180 N3 1 (2) 
  
 Datum Dnr 

 12.11.2020 ÅLR 2017/8286 
  Europeiska Unionen 
En  Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)  

   Mariehamns stad  
 Ulf Simolin 
 PB 10 
 22101  MARIEHAMN 
 
 
Hänvisning     

Er ansökan om utbetalning 3.6.2020 
 
Kontaktperson 

Tina Bäckman-Hägglund 
 
Ärende 

BESLUT OM UTBETALNING 
 
 

Efter inkommen delredovisning 1 för Mariehamns stad, gällande det den 
8 februari 2018 beviljade bidraget för projektet ”Multifunktionella 
våtmarker” inom det åländska genomförandet av Finlands operativa pro-
gram för havs- och fiskerifonden, har undertecknad konstaterat att sökan-
den redovisat kostnader exklusive mervärdesskatt och enligt uppgjord plan 
med meddelade anvisningar.  
 
Landskapsregeringen har den 12 november 2020, utifrån godkända stöd-
berättigande utgifter, beslutat godkänna rat 1 på 74.003,53 euro för utbetal-
ning. Kostnader om 9.561,66 euro har dragits bort som inte stödberät-
tigande kostnader.    
 
Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020 (EHFF) 33.301,59 euro 
Landskapsregeringen   40.701,94 euro 
 
 
Beloppet inbetalas på av Er meddelat bankkonto. 
 
 
 
Finansieringshandläggare Kenneth Åkergård 
 
 
 
Handläggare Tina Bäckman-Hägglund 
 
 
 
 
 

FÖR KÄNNEDOM F1, Bodil Karlsson 
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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.  
 
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 besvärs-

tiden har börjat, 
• de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, 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 land-
skapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN, eller elektroniskt på adressen 
registrator@regeringen.ax. 


