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Ansökan om permanent näringsrätt. 
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112 Rk1a 

 

Ärende 

Sökande: Fifax AB (FO-nr 2453290-9) 

Hemort: Eckerö 

 

Beslut 

Beviljat. 

 

Villkor:  

1. Tillståndet gäller för att bedriva fiskodling och förädling av fisk. Bolaget kan även äga, 

besitta och handla med fastigheter och värdepapper. 

2. Bolaget skall ha hemort på Åland. 

3. Minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, alternativt 

bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan avbrott varit bosatt i landskapet under de 

fem senaste åren. 

4. Verksamheten skall bedrivas på svenska. 

5. I verksamheten bör lokala resurser och lokal arbetskraft användas i mån av möjlighet. 

6. Verksamheten skall vara förenlig med god sed och tillåten i lag. 

 

Bakgrund 

Hemort är Eckerö och företaget har registrerats 15.2.2012. Enligt utdrag ur 

handelsregistret är bolagets verksamhetsområde att bedriva fiskodling och förädling av 

fisk. Bolagets verksamhet bedrivs på svenska. Bolagets nu gällande tillstånd att utöva 

näring i landskapet Åland beviljades 7.7.2016 (Dnr ÅLR 2016/5356). För tillståndet gäller 

som villkor bland annat att minst hälften av medlemmarna i bolagets styrelse ska ha 

åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatta i landskapet Åland sedan minst fem år 

tillbaka. Bolaget står nu inför strategisk utveckling och expansion kan vara aktuell med 
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hänsyn till ett växande globalt intresse för landbaserad fiskodling, vilket är ett fält där 

bolaget har exklusivt tekniskt kunnande. För att erhålla tillgång till nödvändigt 

internationellt kapital och kompetens förutsätts en styrelsesammansättning som 

väsentligen består av personer som inte nödvändigtvis är bosatta i landskapet Åland. 

Bolaget anhåller därför om ett justerat näringstillstånd där villkoret gällande 

styrelsesammansättning stipulerar att i bolagets styrelse ska ingå minst en medlem som 

ska ha åländsk hembygdsrätt eller ha varit bosatt i landskapet Åland sedan minst fem år 

tillbaka. 

 

Motivering 

Sökanden beviljas rätt att utöva näring eftersom krav för beviljande av tillstånd enligt 4 § 

landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring och kriterierna i landskapets principer 

(beslut 67/23.12.1999, Dnr K10/99/1/57, se ÅLR 2021/1386) för behandling av 

tillståndsgivning gällande näringsutövning, etableringsrätt och rätt att tillhandahålla 

tjänster på Åland för fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt eller har varit 

fast bosatta på Åland i fem år samt för juridiska personer är uppfyllda. 

Landskapsregeringen beslutade i ÅLR 2021/1386 att minst en ordinarie styrelseledamot, 

eller dennes ersättare vid förfall, alternativt bolagsman ska ha hembygdsrätt eller ska utan 

avbrott varit bosatt i landskapet under de fem senaste åren. 

 

Fifax AB uppfyller villkoren och beviljas därför rätt att utöva näring enligt ansökan. 

 

Tillämpade lagrum 

4 § landskapslag (1996:47) om rätt att utöva näring 
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