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BESLUT –omprövning av slututbetalning av projektstöd 
Länsstyrelsen Västra Götalands beslut  
Länsstyrelsen Västra Götaland beslutar att du får en tilläggsutbetalning på 189 339 kr kronor 
i projektstöd för projektet Fiberstöd Lagmansholm-Holsfiber ek för med journalnummer 
2014-297-17 inom landsbygdsprogrammet 2014–2020. 

Ärendet är handlagt enligt förordning SFS 2007:481 och Förvaltningsrätten i Jönköpings 
Dom 2019-09-17 Mål nr 2990-19 och Kammarrätten i Jönköpings beslut 2020-01-21 Mål nr 
3067-19. Omprövningen innebär att avdragen för bristerna i konkurrensutsättningen och att 
anslutningsgraden inte är uppfylld är borttagna. 

Beskrivning av ärendet 
Din ansökan om utbetalning av projektstöd kom in till Länsstyrelsen Västra Götaland den 28 
april 2020. 

Beloppet är beräknat på redovisade faktiska stödberättigade utgifter.  

Tabell med beräkning av det belopp som betalas ut  
Förklaring Belopp i kronor 

Redovisat belopp enligt utgiftssammanställningen  1 109 014 

Avdrag – kostnader som inte är stödberättigade 3 591 
Godkända stödberättigade utgifter  1 105 423 
Projektstöd enligt beslut om stöd 40 % av godkända 
stödberättigade utgifter. 442 169 

Utbetalt i förskott - 1 000 000 
Tidigare sparat stödbelopp 549 600 
Tidigare inbetalt stödbelopp (återkrav) 197 570 
Belopp du har rätt till  189 339 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.se
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Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Beslutet grundar sig på:  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 
2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, 
om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och 
Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1083/2006. 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 
2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 
1698/2005. 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 
2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma 
jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, 
(EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) 
nr 485/2008.  

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 om regler för 
tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad 
gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, 
landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor.  

- Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om 
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 
vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för 
avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller 
för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor. 

- Förordning 2015:406 om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. 

- Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:43) om företagsstöd, projektstöd 
och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
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Övrig upplysning 
När betalas dina pengar ut?  

Nu skickar vi ditt beslut om utbetalning till Jordbruksverket som betalar ut pengarna inom 
cirka tre veckor.  

Du får inget mer meddelande om att pengarna har betalats ut till ditt konto.  

Ditt ärende kan komma att tas ut för kontrollbesök 

Det är viktigt att känna till att ditt ärende kan väljas ut för kontroll. Kontrollbesök sker 

normalt före utbetalning men kan även i vissa fall ske efter att stödet har betalats ut. En viss 

del av urvalet baseras på riskanalys och en viss del väljs ut slumpmässigt. 

Behåll din produktiva investering i minst 5 år efter slututbetalning 
Under minst 5 år från och med dagen för slututbetalningen av stödet ska du  

• säkerställa att investeringen används på det sätt som var tänkt från början 

• säkerställa att verksamheten inte upphör 

• säkerställa att ingen part får en felaktig förmån om du överlåter infrastruktur  

• följa de mål och villkor för investeringen som framgår av detta beslut så att 
karaktären på investeringen inte ändras.  

• säkerställa att investeringen finns kvar i Sverige. 

Om du inte behåller din produktiva investering kommer vi att göra ett återkrav i proportion 
till hur lång tid som återstår av femårsperioden. 

Hur du överklagar 
Du kan överklaga detta beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara 
skriftligt. När du överklagar ska du skriva 

• vilket beslut du överklagar, 

• hur du vill att beslutet ska ändras, och  

• varför du tycker att det ska ändras. 

Du ska skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping, men skicka eller lämna överklagandet till: 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

403 40 GÖTEBORG 
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Du kan också skicka överklagandet till vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen Västra Götaland inom tre veckor 
från den dag som du tagit del av beslutet. 

I detta ärende har funktionschef Maria Heydorn Lagerlöf beslutat. Handläggare Lilian 
Gustafsson har varit föredragande. 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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